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Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hakkında 

Kanun 

Kanun No. 2808 Kabul Tarihi: 28/3/1983 

M A D D E 1. — 6326 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki 42 nci fıkra 
eklenmiştir. 

42 — Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin diğer kamu kurum ve kuruluş
ları ile gerçek ve tüzelkişilerinin ve Türkiye'deki tasfiyehanelerin petrol tasfiye et
meleri için kullandıkları petrol ve Türkiye hudutları ve karasuları dahilinde her 
türlü yabana kara, deniz ve hava vasıtalarına verilen petrolün tümüne «memleket 
ihtiyacı»; 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Petrol ile ilgili; müsaade, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsat
namesi alma hakkı Devlet adına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. Or
taklık bu hakkı bizzat veya idaresine ve sermayesine hakim olduğu uzman kuruluş
lar aracılığı ile kullanır veya bu Kanun hükümleri dahilinde bu kuruluşlara dev
redebilir. Ancak, iktisap edilen ruhsatlar kanunda gösterilen sınırlayıcı hükümleri 

Kuruluş amacına uygun olmak şartıyla, sermayesinin yarısından fazlası doğ
rudan doğruya veya dolayısıyla Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarına. 
Devlet adına, Bakanlar Kurulu kararıyla belge verilebilir. 

Yasama Bölümü Sayfa : 1 

Resmi Gazete Kodu: 300883 Resmi Gazete Fihristi 96. Sayfadadır. 



Sayfa : 2 RESMÎ G A Z E T E 30 Mart 1083 — S a y ı : 18003 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermaye şirketlerine veya ya 
bana devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk 
tüzelkişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve bu Kanunun 
60 ıncı maddesinde yazılı şartlarla Bakanlar Kurulu kararıyla belge verilebilir. 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değişik 13 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — 1. Petrol hakkı sahipleri, 1 Ocak 1980 tarihinden sonra keşfet
tikleri petrol sahalarında ürettikleri ham petrol ve tabii gazın tamamı üzerinden, 
kara sahalarında % 35'ini ve deniz sahalarında % 45'ini ham veya mahsul olarak ih
raç etmek hakkına sahiptirler, geri kalan kısım ile 1 Ocak 1980 tarihinden önce 
bulunmuş sahalardan üretilen ham petrol ve tabii gazın tamamı ve bunlardan elde 
edilen petrol mahsulleri memleket ihtiyacına ayrılır. 

Petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri ham petrol ve tabiî gazdan memleket ih
tiyacını karşılamak üzere ayrılan kısmına piyasa fiyatı uygulanır. Piyasa fiyatının 
teşekkülüne esas olan ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 25 inci fıkrasında zikre
dilen unsurları ve uygulama esaslarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar 
Kurulu bu yetkiyi gerektiğinde Bakana devredebilir. 

Petrol hakkı sahibince kendi petrolü için talep ettiği piyasa fiyatına esas olan 
serbest rekabet fiyatı Bakanlıkça bu esaslar dahilinde değerlendirilerek onaylanır 
Dünya serbest rekabet fiyatları değiştikçe bu işlem tekrarlanır. 

Ülkede petrol mahsullerinin fiyatlarının teşekkülüne esas olan unsurların ve 
uygulama esaslarının belirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Bakan, mevcut kuyulardan kâfi miktarda petrol istihsal etmelerini petrol 
hakkı sahiplerinden isteyebilir. Bununla beraber hiç bir petrol hakkı sahibi; 

a) Kuyulardan en iyi verimle azami istihsal nispetinden fazla istihsal yap
makla, 

b) Diğer petrol müstahsillerinden istenilenden daha büyük nispette istihsa
lini artırmakla mükellef tutulamaz. 

Ancak milli emniyetin veya hakkaniyetin gerektirdiği veya israfı önlemenin 
emrettiği nispette, Bakanlar Kurulu kararıyla, bu kaideden inhiraf edilebilir. 

MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

1. Diğer bir makamın yetki alanına giren bir hususu da ihtiva eden bir mü
racaat hakkında karar almadan önce. Bakanlık ilgili merciin muvafakatini alır. 
i lgil i merciler Bakanlık tarafından bu madde ile ilgili olarak yapılan talepleri önce 
lik ve ivedilikle incelemeye ve iki ay içinde sonuçlandırmaya mecburdurlar. Bu süre 
içerisinde sonuçlandırılmayan taleplere muvafakat verilmiş sayılır. 

MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 25 — Müracaat ve petrol hakkı sahibi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından alınan ve müracaat, müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatna
mesi veya belgeden doğan haklar ına tesir eden kararlara karşı bu Kanun hükümleri 
dairesinde tebliğ tarihinden itibaren yirmi gün içinde Bakana itiraz edebilir. 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 30 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Bakan, kendisine itiraz yolu ile intikal eden ihtilafları en çok 
yirmi gün içinde karara bağlar ve Bakanın bu karar ı en çok on gün içinde ilgililere 
tebliğ olunur. 

MADDE 7. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanımla değişik 31 İnci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 31. — Bu Kanun hükümleri dairesinde itiraz etmek ve Danıştay'da 
dava açmak süresi kararlar ın tebliği tarihinden itibaren yirmi gündür. 

Danıştay bu davaları öncelik ve ivedilikle karara bağlar. 
MADDE 8. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 32 nci madde

sinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkı ile ilgili olup kesinleşen 

kararlarının onbeş gün içinde Resmi Gazete ile ilan edilmesi zorunludur. Her türlü 
mükellefiyet bu ilan ile başlar. 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

3. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müsaade talebi hakkındaki kararını, müra 
caat tarihinden itibaren altmış gün içinde vermeye mecburdur. 

MADDE 10. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 52 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 52. — 1. Petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan arama ruhsat 
namesi müracaatlarının muhtevası ilk müracaatı takiben dört iş günü gizli tutulur. 

a) Bu süre içinde aynı arazi parçasını kısmen veya tamamen ihtiva eden baş-
ka bir veya birden fazla müracaat yapılmışsa bu müracaatlar aynı günde yapılmış 
sayılarak Genel Müdürlükçe bu Kanunun 4 üncü ve 51 inci maddeleri çerçevesinde 
değerlendirilir. 

b) Birinci müracaatı takiben dört iş günü içinde aynı arazi parçasının tama
mı veya bir kısmı için başka bir arama ruhsatnamesi müracaatı yapılmamışsa talep 
Genel Müdürlükçe 4 ve 51 inci maddeler dikkâte alınarak karara bağlanır. 

c) Birinci müracaatı takiben dört iş gününden sonra yapılan ve aynı arazi 
parçasını kısmen veya tamamen ihtiva eden arama ruhsatnamesi müracaatları de
ğerlendirmeye tabi tutulmaz. 

2. Reddedilen arama ruhsatnamesi müracaat sahasına veya terkedilen bir 
arama sahasına, red veya terk keyfiyetinin kesinleşip Resmi Gazete'de ilanını taki
ben yapılacak müracaatlar hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 

3. Usulüne uygun olarak yapılmış olan müracaatlar Genel Müdürlükçe en geç 
üç ay içinde sonuca bağlanarak Bakana sunulur. Bakan bu Kanunun 4 üncü madde
sinin 1 inci bendi ve 20 nci maddesi hükümleri dahilinde takdir hakkını kullanarak 
gerekli kesin karan en geç yirmi gün içinde verir. 

MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 
53 üncü maddesinin 2 nci ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. Bir bölgede bir tüzelkişi aynı zamanda en fazla sekiz arama ruhsatname
sine sahip olabilir. Ancak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, toplam ruhsat adedi 
petrol arama bölgesi sayısının on katını aşmamak kaydıyla, her bölgede en çok 
oniki adet arama ruhsatı alabilir. 

4. Kanuni süresi sona eren veya terk edilen bir arama ruhsatnamesinin kapsa
dığı arama sahası için, aynı tüzelkişi tarafından bir yıl içinde yeniden müracaat la 
bulunulamaz. 

M A D D E 12. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 55 inci mad
desinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Bir arama ruhsatnamesinin süresi dört yıldır. 
2. Bir bölge dahilinde arama sahalarının herhangi birinde bu Kanun hü

kümlerine riayet etmek suretiyle ve hüsnüniyetle aramaya devam eden bir arayıcı
nın o bölgedeki arama ruhsatnameleri süresi ihtiyaca göre ik i yılı aşmamak üzere 
uzatılabilir. 
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Ancak, ikinci yılın sonunda arayıcının çalışmaları keşif ihtimalini doğura
cak durumda ise uygun bir programla uzatma talebinde bulunulması halinde, Ba
kanlar Kurulu teminat karşılığında süreyi ik i yıla kadar daha uzatabilir. Temina
tın cinsi ve miktarı Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Programda öngörü
len hususların yerine getirilmemesi halinde teminat hazineye irat kaydedilir. 

3. Bu madde hükümlerine göre yapılan uzatmalar dahil 4 üncü fıkra hük
mü müstesna olmak üzere bir arama ruhsatname süresi ilk yürürlük tarihinden 
itibaren sekiz yıldan fazla olamaz. 

MADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 
56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 56. — Arayıcı, her arama sahası için Devlet hakkı ödemekle yüküm
lüdür. Devlet hakkı, arama sahasının hektarı başına yılda; 

1, 2, 3 üncü yıllar için 40 
4 ve 5 inci yıllar için 80 
5 inci yıldan sonra her yıl için 120 Türk Lirasıdır. 
Bakanlar Kurulu, bu miktarları on katıma kadar artırabilir. 
Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik araşt ı rma ve sondaj mas

rafları o yıl içinde ödeyeceği toplam Devlet hakkından tenzil edilir. Ancak, tenzil 
edilecek miktar toplam Devlet hakkının yüzde ellisinden fazla olamaz. 

Yukarıda belirtilen Devlet hakkı deniz aramalarında su derinliği ve çalışma 
şartları göz önüne alınarak Bakanlıkça yüzde elli oranına kadar azaltılabilir. 

M A D D E 14. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 58 inci mad
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Arayıcı, aynı bölgeye dahil arama sahalarının herhangi birinde o bölgeye 
ait en eski ruhsatnamesinin tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde arama sondaj
larına başlamaya mecburdur. Bu süre Bakanlar Kurulunca cinsi ve miktarı sap
tanacak teminat karşılığında, en çok bir yıl daha uzatılabilir. 

Arayıcının mükellefiyetini yerine getirmemesi halinde teminat hazineye irat 
kaydedilir. 

MADDE 15. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 60 ıncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — Bir işletme ruhsatnamesi, işletmeciye, bu Kanun hükümlerine 
tabi olmak kaydıyla, hakkı geçerli olduğu müddetçe, i lgil i bulunduğu sahada pet
rol aramak, inkişaf ettirmek, istihsal etmek, istihsal ettiği petrolü nakletmek ve 
her safhada satmak haklarını verir. 

İşletmeciye, tek başına veya diğer işletmecilerle birlikte talebi halinde saha
ların rezerv ve üretim durumu elverişli olmak ve ekonomik olduğu kabul edilmek 
ve bu Kanunun amacına ve belge ile ilgili diğer hükümlerine uygun görülmek 
kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belge de verilebilir. 

MADDE 16. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 63 üncü mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. İşletme ruhsatnamesinin verilmesiyle arama ruhsatnamesi nihayet bulur. 
Ancak, arama sahasının arta kalan bölümü için hak sahibi tarafından yeniden 
arama ruhsatı talebinde bulunulur ise, bu talep Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
Kanunun 53 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü dışında değerlendirilebilir. 

MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 69 uncu mad-
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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1. İşletmeciler her isletme sahası için bir Devlet hakkı ödemekle mükellef
tirler. Devlet hakkı İşletme sahasının hektarı başına yılda; 

Bakanlar Kurulu, bu miktarları on katına kadar artırabilir. 
MADDE 18. — 6328 sayılı Kanunun 6558. 6987, 1702 ve 2217 sayılı kanunlarla 

değişik 112 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. Bir petrol hakkı sahibi bizzat veya bir temsilci veya Genel Müdürlükçe 

kabul edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına Türkiye'deki petrol ameliyesi 
için İdari faaliyetleri ile bina tesislerinin ve teçhizatlarının inşası, kurulması ve 
işletilmesine ait malzemeler hariç olmak üzere Genel Müdürlükçe lüzumlu görü 
l@n malzemeyi, akaryakıtı ve kara, deniz, hava nakil vasıtalarını münhasıran bu 
ameliyelerde kullanılmak kaydıyla, gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerden 
muaf olarak ithal edebilir. Ancak; Bakanlar Kurulu, Türkiye'de istihsal veya ima 
edilen ve evsafı, mevcudu ve emre amade miktarı bakımından ithal edilen benzer 
maddelerle kıyası kabil bulunan maddelerin isimlerini içeren, ayrıntılı bir Iiste-
neşrederek bu listede gümrükten muaf olarak ithal edilmekte bulunan maddeler 
den hangilerinin gümrük vergisine ve diğer ithal vergisi ve resimlerine tabi tutu 
lacağını tayin ve tespit edebilir. Bu liste ülkenin sanayideki gelişmesine parale 
olarak değiştirilebilir. Listeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak, liste 
nin yayımlandığı tarihten önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali iste 
istenilen maddeler bu Genel Müdürlükçe gerekliliği onaylanmak kaydıyla, listenin yü 
yürürlüge girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ithal edildikleri takdirde, muafiyet
ten faydalanırlar. 

Bu fıkrada öngörülen istisna ve muaflıklardan faydalanma süresi 2020 tak
vim yılı sonuna kadardır. 

MADDE 19. — 6326 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 114. — Petrol hakkı sahibi, 13 üncü maddenin 1 inci fıkrası mucibin
ce ihraç hakkına sahip olduğu petrol ile bu petrolden imal ettiği petrol mahsul
lerini her türlü ihraç vergi ve resimlerinden muaf olarak ihraç edebilir, ihraç 
edilen hampetrol, tabii gaz ve petrol mahsullerinin ihraç fiyatları bunların ser
best rekabet emsal fiyatları ile değerlendirilerek Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
tespit edilir. Bu fiyatlar, Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Petrol işleri Genel Mü
dürlüğünce değerlendirmede, tabii gazın kalori eşdeğeri yönünden hampetrol ihraç 
fiyatına bağlılığı ve alıcı piyasasına yakınlığı esas alınır. 

MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 6987 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 
115 inci maddesine aşağıdaki 4 üncü fıkra eklenmiştir. 

4. a) Petrol hakkı sahibi bu Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına 
göre ihracına izin verilen petrolden sağladığı dövizi, yurt dışında muhafaza ede
bilir. 

ihracına izin verilen petrolden sağlanan dövizin ihraç tarihindeki kur üze
rinden Türk lirası karşılığı petrol hakkı sahibinin kanuni defterlerine hasılat ola
rak kaydedilir. 

b) Yurt dışında muhafaza edilen döviz tutan; 
(1) Petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'ye ithal edilmiş müseccel ser

maye ile ithal edilmiş sermayeyi aşan transfer edilebilecek net kıymetlerin trans
ferinde mahsup edilir. 

1 inci yıl için 
2 nci yıl için 
3 üncü yıl için 
4 üncü yıl için 
5 inci yıl için 

225 
300 
375 
450 
600 

6 ncı ve müteakip yıllar için 750 Türk Lirası'dır. 
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(2) Petrol hakkı sahibince. Petrol Kanunu çerçevesinde Türkiye'deki kendi 
petrol ameliyesi için gerekli her türlü dövizli ödemelerde kullanılabilir. Ancak, 
bu ödemeler Türkiye'ye ithal edilmiş sermaye sayılmaz. 

(3) Yurt dışında muhafaza edilen dövizin Türk Lirası karşılığı, bu Kanunun 
transfer hükümleri uygulamasında nakdi fon olarak değerlendirilir. 

Yurt dışında muhafaza edilen dövizin, gerek ithal edilmiş sermayeye ge
rekse ithal edilmiş sermayeyi aşan transfer edilebilecek net kıymetlere mahsu
bunda bu Kanunun 118 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen döviz kurla
rına ilişkin esaslar uygulanır. 

c) Petrol hakkı sahibi her yıl Haziran ayı sonu itibariyle (b) bendindeki 
mahsup ve kullanma işlemleri dışında kalan döviz tutan üzerinden mutabakat 
sağlayarak bakiyeyi T.C. Merkez Bankasında açılacak özel döviz hesabına akta
rır. Petrol hakkı sahibi bu hesapta biriken dövizin (b) bendinde belirtilen maksatlar 
için ve anılan bentte yer alan esaslar dahilinde kullanılmasını talep edebilir. 

d) Bu hükümler, petrol hakkı sahibi Türk sermaye şirketlerinin yabancı 
ortaklıklarla müştereken yapacağı aramalarda keşfedilecek sahalardan üretile
cek petrolden yabancı ortaklığın payına düşen bölüm için de geçerlidir. 

e) Türk sermaye şirketlerinin bu fıkra hükümleri gereğince yurt dışında 
muhafaza edebileceği dövize ilişkin miktar ve esaslar Bakanlar Kurulunca be
lirlenir. 

MADDE 21. — 6326 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 119. — Bir petrol hakkı sahibinin, petrol ameliyatının ifası için ken
disine lüzumlu olabilecek yabancı idari ve mesleki personelle mütehassıs işçileri. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni 
ile, 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler 
Hakkında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilir. 

MADDE 22. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 121 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 121. — Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu 
Kanunun 56 ncı maddesinde öngörülen mükellefiyete tabi değildir. 

MADDE 23. — 6326 sayılı Petrol Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 3. — Yerden çıkarılabilen katı hidrokarbonlardan asfaltit, bi

tümlü şistler ve bitümlü şeyi gibi. petrol mahsullerinin üretilmesine elverişli ola
bilecek sahalar, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karan ile Petrol Kanunu 
kapsamına alınabilir. 

MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 72 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye 

başlamış olan itiraz, itirazları inceleme ve yargı mercilerine başvurma sûreleri bu 
Kanunun yayımı tarihinden önce uygulanan hükümlere tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının her bölge için almış olduğu arama ruhsatnameleri 
sayısı bu Kanunda belirtilen süreler sonuna kadar geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce yaptığı arama ruhsatnamesi müracaatları ile kanuni 
süreleri sona eren arama ruhsatnamelerinin yeniden iktisabı için yapmış olduğu 
müracatlar, arama ruhsatnamelerinin toplam adedi petrol bölgesi sayısının on 
katını aşmamak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden önce uygulanan hü
kümlere tabi tutulabilir. 

MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/3/1983 
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Yükseköğretim Kuramken Teşkilatı Hakkımla 41 Saydı Kıtmıa Hükımkldr: kararnamesin 
De&ştirilerek Kabtutae Dair Kanun 

Kanan No. 280» Kabul Tarihi.: Î83.1983 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. Bu Kanunun amacı; yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasını düzenlemektir 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları kap
sar. 

MADDE i . — Üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uy
gulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede; 

a) Fen fakültesi, edebiyat fakültesi veya ikisi birlikte teşkil edilen fen-edebiyat fakültesi; 
b) İhtiyaca gore kurulacak; eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekim

liği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bun
ların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler; 

c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilirr 
alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağ 
lık bilimleri enstitüleri ile bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler; 

d) Belirli bir meslek alanırJda, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar; 
e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar, 
f) ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları; 
g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uy

gulama merkezleri; 

- Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uy
gulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabüim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi 
kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. 

Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Ka 
nununun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, üniversitelerin sena 
tolan tarafından yapılır. 

Kurum ve kuruluşların imkânlarından yararlanma 

MADDE 4. — Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim-öğretim faaliyet
lerinin yürütülebilmesi için; ders araç-gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve sağlık 
tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkânları sağlamak üzere, ilgili bakanlıklar ite 
onlara bağlı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılır. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu ka
ran ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Hizmcltç-ı eğilim 

MADDE 5 — Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine \e im
kânları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline hızmetıçı eğitimi ile ilgili kursları açmak, 
ve düzenlemekle yükümlüdürler Buna ait esaslaı. Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönet 
melikle belirlenir 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş Esasları 

Esaslar 

Bulunur. 
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Faaliyete geçirilme 

MADDE fi. - Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğitim - öğretim için yeterli kuruluş 
hazırlıklarının tamamlanmasını, mali ve idari şartların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulu
nun kararı ile faaliyete geçirilir 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversiteler 

Ankara Üniversitesi 

MADDE 7. — Ankara Üniversitesi; 
a) Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen, Siyasal Bilgiler. Hukuk. Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık, Veteriner, Ziraat 

ve İlahiyat Fakültelerin'den; 
b) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 

Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim

leri Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü ile Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu. Kastamonu 

Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı iken, rektörlüğe bağlanan 
Basın-Yayın Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakültesine bağlı olarak 
yeni kurulan Ev Ekonomisi Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu, Veteriner Fakül

tesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Diploma Sonrası 
Yüksekokulu; kaldırılmıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

MADDE 8. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gaziantep Mühendislik fakültelerinden; 
b) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebi-

yat Fakültesi'nden: 
c) İdarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İda-

ri Bilimler Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesinden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü. Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel - Er

demli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüştürülmesiyle oluşturulan İçel Erdemli Deniz Bilimleri Ens
titüsü'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaziantep Mü
hendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu'n
dan; 

Oluşur. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi 

MADDE 9. — Hacettepe Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık fakülteleri'ndîn; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesinin ikiye 

ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi ile İktisadî ve idarî Bilimler Fakül
tesi'nden; 

c) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Mühendislik Fakültesi'nden; 

d) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanat
lar Fakültesi'nden; 
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e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nük
leer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsuü'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu. Ev Eko
nomisi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, Temel Bilimler Yüksekokulunun adının değiştirilme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Yabancı Dil 1er Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı Sosyal Hizmetler Akademisinin yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Ankara Sağlık İdaresi Yüksek
okulu ile Hacettepe Üniversitesinin aynı adlı Yüksek okulunun birleştirilmesiyle , oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Sağlık İdaresi Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı iken Mühendislik Fakültesine bağlanan Mesleki Tek
noloji Yüksekokulu'ndan; 

g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak 
Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet Konserva-
tuvarı'ndan; 

Oluşur. 
Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır 

Gazı Üniversitesi 

MADDE 10 — Ankara'da Gazı Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite: 
a) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiş

tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yö
netim Bilimleri fakülteleri ile Malî Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek
okulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gazı Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Ankara 
ve Zonguldak Ereğli sı Yabancı Diller yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara On-
dokuz Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Gazı Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ile Endüstriyel Sanatlar 
Yüksek Öğretmen Okulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi, 
Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmet Okulu ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulunun birleştiril 
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslekî Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Tıp, Dış Hekimliği ve 
Eczacılık fakültelerinden; 

e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme 
Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü ile Kazaları Araştırma ve önleme Enstitüsü'nden; 

g) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu'ndan; 

h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim 
Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yüksek
okulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eğitim Fa
kültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiy
le oluşturulan ve Meslekî Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu'ndan; 

1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek 
Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı iken İktisadî ve idarî Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Meslek 
Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve idarecilik Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu İdarî Bilimler 
Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı iken İktisadî ve idarî Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu - Kadastro 
Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
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İstanbul Üniversitesi 

M A D D E 11. — İstanbul Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Edebiyat, Fen, Siyasal Bilimler, İktisat, işletme, Hukuk, İstanbul Tıp. Cerrahpaşa 

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Veteriner fakültelerinden; 
b) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, 
Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve inkılâp Tarihi Enstitüsü, İşletme Fakültesine bağlı 
İşletme İktisadı Enstitüsü ile Muhasebe Enstitüsü'nden; 

d) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Florence Nightingale Hemşire
lik Yüksekokulu, İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksekokulunun adının değiştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan 
Su Ürünleri Yüksekokulu'ndan; 

e) Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı iken, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlanan Tütün 
Eksperleri Yüksekokulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

M A D D E 12. — İstanbul Teknik Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden fakültelerinden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Ede

biyat Fakültesinden; 
c) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesiyle Maçka İnşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluştu

rulan ve rektörlüğe bağlanan İnşaat Fakültesi, Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiy
le oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik - Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesiyle Maçka Makine 
Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, Kimya Fakültesi ile Me
talürji Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kimya - Metalürji Fakültesi, Mimar
lık Fakültesiyle Maçka Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimar-
1 k Fakültesi ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden; 

d) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fakültesinden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İstan
bul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nükleer Enerji Enstitüsü'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek 
Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağla
nan istanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarindan; 

Oluşur. 
istanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu kaldırılmıştır. 

Boğaziçi Üniversitesi 

M A D D E 13. — Boğaziçi Üniversitesi; 
a, Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesinden; 
c) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebi

yat Fakültesi, İdarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisa
dî ve İdari Bilimler Fakültesinden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Biyo - Medical Mühendisliği Enstitüsü ile Mil l i 
Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasathanesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağla
nan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı önlisans Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksekokulu 
ile Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
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Marmara Üniversitesi 

M A D D E 14. — İstanbul'da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakülte

si'nden; 

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İs
tanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakan
lığına bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin Beden Eğitimi Bolumüne katılma
sıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden; 

d) İstanbul İktisadî ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Ekonomi, İşletme, Siyasal Bilimler ve Ti 
carî Bilimler fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdarî Bilimler Fa
kültesinden; 

e) İstanbul İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakül
tesi ile Eczacılık Fakültesinden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yüksek islam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden, 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye 
dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültes inden, 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi-
limler Enstitüsü'nden; 

1) İstanbul İktisadi ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı Gazetecelik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu ile Atatürk Eğitim 
Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulundan; 

Oluşur 

Yıldız Üniversitesi 

M A D D E 15. — İstanbul'da Yıldız Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 

a) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısının ve 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 

b) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat, Makine - Elektrik, Harita - Kadastro 
fakülteleriyle Işık Mühendislik, Vatan Mühendislik, Galatasaray Mühendislik, Kadıköy Mühendislik ve Mi
marlık fakültelerinin mühendislik bölümlerinin b ir leş t i r i l e s iy le oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühen
dislik Fakültesi, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nden; 

c) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerin mi
marlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesinden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
e) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek 

Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 

Mimar Sinan Üniversitesi 

M A D D E 16. — İstanbul'da Mimar Sinan üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üni

versite; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültes inden; 

b) İstanbul Devlet Güze l Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenle
me Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 

c) İstanbul Devlet Güze l Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzen
leme Fakültesi dışında kalan İstanbul, Ankara ve Bursa'daki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültes inden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İstanbul Devlet Kon-

servatuvarı'ndan; 
Oluşur. 
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Ege Üniversitesi 

MADDE 17. — Ege Üniversitesi; 

a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Ziraat fakültelerinden; 
b) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fa

kültesinden; 
c) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ile Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü

ğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Güneş Enerjisi Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Su Ürünleri Yüksek
okulu, daha önce Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, Tıp Fakültesine bağ
lı Yüksek Hemşirelik Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yuk
sekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Ege üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulu kaldı

rılmıştır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

MADDE 18. — İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 
a) Yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İzmir 

Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun bu 
Fakültenin beden eğitimi bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fakül
tesi'nden; 

c) Ege Üniversitesi izmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp 
Fakültesi ile daha önce Ege Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinden; 

d) Ege Üniversitesine bağlı İşletme ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlantısı 
değiştirilerek rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesinden; 

e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesi'nden; 

f) Ege Üniversitesine bağlı İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sa
natlar Fakültesinin Mimarlık ve Şehir Planlama bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Yüksek islâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve inkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ens
titüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Ege Üniversitesine bağlı iken rektörlüğe bağla
nan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden; 

ı) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu'ndan; 
j) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan 
Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle Oluşturulan, Buca Eğitim 
Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademicine bağlı iken 
İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi İşletme 
Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı değiştirilerek İktisadî ve İdari 
Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine 
bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan 
izmir Devlet Konservatuvarı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yük
sekokulu, İşletme Fakültesine bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Manisa Maliye-Muha-
sebe Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
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Erkek Sanat Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan 
Sanat Eğitim Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Trakya Üniversitesi 

M A D D E 19. — Edirne'de Trakya Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversi
te; 

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi'nden; 
b) İstanbul Üniversitesi Edime Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör

lüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektör

lüğe bağlanan Mühendislik-Mımarlık Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Millî Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Ça
nakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlanan Te
kirdağ Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Uludağ Üniversitesi 

M A D D E 20. — Bursa Üniversitesinin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat,Veteriner fakültelerinden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesinden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bur

sa Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Eğitim Fakültesinden; 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Necati Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürül
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesinden; 

e) Bursa Üniversitesi İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden; 

f) Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi ile Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

g) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Mil l i Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek İslâm 
Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

ı) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine bağlı Balıkesir işletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 
Mil l i Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Meslek Yüksek
okulu'ndan; 

Oluşur. 
Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Anadolu Üniversitesi 

M A D D E 21. — Anadolu Üniversitesi; 
a) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakülte

si'nden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kuru

lan ve rektörlüğe baglanan Eğitim Fakültesinden; 
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c) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İşletme ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesinin katılmasıyla yeni 
kurulan ve rektörlüğe bağlanan Açıköğretim Fakültesinden; 

d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi
ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eczacılık 
Fakültesinden; 

e) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik -
Mimarlık Fakültesinden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü üe Metalürji Enstitüsü'nden; 

g) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Af
yon Malî .Bilimler Fakültesinin Yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturularak İktisadî ve İdari Bilimler Fa
kültesine bağlanan Kütahya İdarî Bilimler Yüksekokulu, Afyon Maliye-Mühasebe Yüksekokulu ile rektörlü
ğe bağlı olarak yeni kurulan Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu'ndan; 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik Meslek 
Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulu'ndan-, 

Oluşur. 

Selçuk Üniversitesi 

MADDE 22. — Selçuk Üniversitesi; 
a) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen 

Edebiyat Fakültesinden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Kon

ya, İsparta ve Antalya Yabancı Diller yüksekokullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner 
Fakültesi'nden; 

d) Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek İslam 
Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Niğde Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 
Eğitim Fakültesine bağlanan Niğde Eğitim Yüksekokulu, Konya Kız Sanat Yüksek öğretmen Okulunun adı
nın değiştirilmesi ile oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu, rektörlü
ğe bağlanan Konya Meslek Yüksekokulu, Niğde Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Akdeniz Üniversitesi 

MADDE 23. — Antalya'da Akdeniz Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'nden; 
b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü

ğe bağlanan Tıp Fakültesinden; 
c) Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Isparta Mühendislik Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı Burdur Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle' oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
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Burdur Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Antalya Meslek Yüksekokulu, Isparta Mühendislik Fa
kültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğridir Su Ürünleri Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, 
aynı Fakülteye bağlanan Burdur Meslek Yüksekokulu, Isparta Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Çukurova Üniversiten 

MADDE 24. — Çukurova Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat fakültelerinden; 
b) Teme! Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat 

Fakültesinden; 
c) M i l l î Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Yabancı Diller Yüksekokulu 

ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasına yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakül
tesinden; 

d) İdarî Bilimler Fakültesi ile Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin Mühendislik Fakültesi 
dışındaki birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülte
sinden; 

e) Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin birleş
tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe b a ğ l a n a n Mühendislik - Mimarlık Fakültesinden; 

f) Rektörlüğe b a ğ l ı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
l imleri Enstitüsü'nden, 

g) Rektörlüğe b a ğ l ı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı olarak ye
ni kurulan E ğ i t i m Yüksekokulu, M i l l î Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının değişti
rilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana iktisadî ve Ti
c a r î İlimler Akademisine b a ğ l ı Mersin İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluş
turulan ve İktisadî ve İ d a r i Bilimler Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek
okulu'ndan, 

h) M i l l î E ğ i t i m Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu, Osmaniye 
Meslek Yüksekokulu Mersin Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yük
sekokulu'ndan; 

O l u ş u r . 

Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu kaldırıl
mıştır. 

ERCIYES Üniversitesi 

M A D D E 25 — Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe b a ğ l ı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin 

a d ı n ı n değiştirilmesinle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
b) İ ş l e t m e Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilim

ler Fakültesinden; 
c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe b a ğ l a n a n Mühendislik Fakültesi'nden; 

d) M i l l î E ğ i t i m Bakanlığına bağlı Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü. Gevher Nesibe T ı p Tarihi Enstitüsü'nden; 

f) İktisadî ve İdar î Bilimler Fakültesine bağlı olarak Nevşehir'de yeni kurulan Nevşehir Turizm İşlet
m e d i ğ i ve Otelcilik Yüksekokulu, M i l l î Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kayseri Meslek 
Yüksekokulu, Yozgat Meslek Yüksekokulu'ndan, 

O l u ş u r 

Cumhuriyet Üniversitesi 

MADDE 26 — Cumhuriyet Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesinden; 
b) Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 

Fen - Edebiyat Fakültesinden; 
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c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, Tokat Ziraat Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Dilimler Enstitüsü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim

leri Ensitüsü'nden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan; 
f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat Ziraat 

Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 
Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yer Bilimleri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Temel Bi

limler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Ondokuz  Mayii Üniversitesi 

MADDE 27. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat fakültelerinden; 
b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesinden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Samsun Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Sam

sun, Tokat ve Amasya yabancı diller yüksekokullarının bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, Samsun Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürül
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sinop Su Ürünleri Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağ
lı Amasya Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Amasya 
Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Çorum Meslek Yüksekokulu ile Amasya Meslek Yüksekokulu, 
Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Karadeniz Üniversitesi 

MADDE 28 — Karadeniz Teknik Üniversitesinin adı Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu 
Üniversite; 

a) Rektörlüğe bağlı Orman Fakültesinden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat 

Fakültesinden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluştu

rulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesinden; 
d) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trabzon 

Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden; 
e) Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaat - Mimarlık, Makine - Elektrik, Yer Bilimleri fakültelerinin bir

leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden-, 

f) Trabzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akademini n fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden, 

g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden: 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Mes
lek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Giresun Meslek Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak Sürme-
ne'de yeni kurulan Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Fatih Eğitim Fakültesine bağlı ola
rak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Giresun Eğitim Enstitüsünün adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve Fatih Eğitim Fakültesine bağlanan Giresun Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Atatürk Üniversitesi 

MADDE 29 — Atatürk Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik ve Ziraat fakültelerinden; 
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b) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Ede-
biyat Fakültesi, İsletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle ve Erzincan işletmecilik ve Tarım Ekonomisi Yük
sekokulunun da bünyesine alınmasıyla oluşturulan rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdarî Bilimler Fakül
tesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürül
mesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden; 

d) İslâmi İlimler Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünün bir
leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden; 

f) Tıp Fakültesine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı iken adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlanan Erzincan 
Eğitim Yüksekokulu, Ağrı Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Erzurum Meslek Yüksekokulu, Erzin
can Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Atatürk Üniversitesine bağlı Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

İnönü Üniversitesi 
MADDE 30. — İnönü Üniversitesi; 

a) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan Fen - Edebiyat Fakültesi ile Adana 

İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi Malatya İktisadî ve Ticari İlimler Yüksekokulunun katılmasıyla yeni 
kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu ile rektör

lüğe bağlı olarak yeni kurulan Adıyaman Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 

Fırat Üniversitesi 

MADDE 31. — Fırat Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakültelerinden; 
b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurutan Teknik Eğitim Fakültesi'nden; 
d) Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü'nden; 
f) Balıkçılık Fakültesinin yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Su Ürün

leri Yuksekokulu'ndan; 

g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tunceli Meslek Yüksekokulu ve Bingöl Meslek Yüksekoku
lu'ndan; 

Oluşur. 

Dicle Üniversitesi 

MADDE 32. — Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Urfa Ziraat fakültelerinden; 
b) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen Edebiyat Fakül

tesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi ile Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Di

yarbakır Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rek-
törlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden; 
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d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eği
tim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Diyarbakır Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu, Ur
fa Ziraat Fakültesine bağlanan Urfa Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

MADDE 33. — Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 
a) Atatürk Üniversitesi Van Fen - Edebiyat Fakültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluştu

rulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesinden; 

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesinden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hakkari Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 34. — Aşağıdaki kanunlar, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır. 
a) 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
b) 6S94 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında 

Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

c) 6595 sayılı Ege Üniversitesi Adıyla İzmir'de Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve de
ğişiklikleri, 

d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
e) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
f) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla istanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek 

ve değişiklikleri, 

h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
ı) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 

k) 1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kanunu, 
1) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kanunu, 
m) 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kanunu, 
n) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
o) 2175 saylı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun, 
p) 7334 sayılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
r) 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
t) 1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş, Hazırlık ve 

Esasları Hakkında Kanun, 
u) 1472 sayılı özel Yüksekokul Öğrencilerinin öğrenimlerine Devam Edebilmeleri için Açılacak Res

mî Yüksekokullar Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu Kanuna ek kanunlar ile Ankara 

Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 
y) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek kanunlar, 
z) 2151 sayılı Trabzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kad

ro Kanunu. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 35. — 7555 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunun, Sosyal Hizmetler 

Akademisine ilişkin hükümleri ile bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanun
ların, bu Kanuna aykırı hükümleri, yürürlükten kaldırılmıştır 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

G E Ç İ C İ M A D D E 1. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının, rektör yardımcıları, fa
külte dekanları ve yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürler i ve yardımcıları ile bolum, anabilim, anasanat, 
bilim ve sanat dallarının başkanlarının atanmaları 31 Ağustos 1982 tarihine kadar; Üniversitelerarası Kurul 
ile yükseköğretim kurumlarının organlarının seçim ve teşkili 30 Ey lü l 1982 tarihine kadar; yapılır. 

Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğret im Kanunu kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında; bolum, 
anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarının yönetimi ve çeşitli kurullarının teşkili için; bu Kanunun geçici 
3 üncü maddesi kapsamına alınan öğretim görevlileri, 31 Ara l ık 1987 tarihine kadar görevlendirilebilirler. 

G E Ç İ C İ M A D D E 2. — Yükseköğret im kurumları personel ve kadro kanunları çıkıncaya kadar sanat
çılar, 657 sayılı Devlet Memurlar ı Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre ve Yükseköğret im 
Kurulunun onayı ile üniversitelerce sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu elemanların sözleşme esas
ları, ödenebilecek ücretin üst sınırlan ve sağlanacak sosyal yardımlar, Yükseköğret im Kurulunun önerisi ve 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

G E Ç İ C İ M A D D E 3. — Bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya 
bağlantı değişikliğine tabı olanların butun personeli ile öğrencileri yeniden bir atamaya veya kayıt işlemine 
gerek kalmadan görev veya öğrenimlerine devam ederler Bunlardan; 

a) Eği t im ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan sınıflardaki butun personel kadrolarıyla birlikte 
kapsamına alındıkları yükseköğretim kurumlarına devredilmişlerdir. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabı öğretmenler kadroları ile birlikte ilgili yükseköğretim 
kurumlarına devredilirler. Bunlara 31.7.1983 tarihine kadar «öğretim görevlisi» olarak görev yaptıkları yük
seköğretim kurumu bütçesinden kazanılmış hak aylık dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümlerine göre aldıkları ek göstergeler ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümleri (bu Kanunun 
3 üncü maddesi ile 7 nci maddesinin 3 uncu fıkrası hükümler i hariç) esas alınarak ödemede bulunulur. 

c) «b» bendine göre yükseköğretim kurumlarına devredilenlerden, en geç 1.7.1983 tarihine kadar yük
seköğretim kurumlarında çalışmak istemediklerini yaz ı l ı olarak talep edenler ile yükseköğretim kurumların
da istihdamına gerek görülmediğine karar verilenler, 31.7.1983 tarihi itibariyle ilgili bakanlıklara kadroları 
ile birlikte iade edilirler. Yükseköğret im kurumlarında istihdamına devam olunacakların kadro unvanları 
1.8 1983 tarihi itibariyle «öğretim görevlisi» olarak değiştirilmiş sayılır, bunlara 1.8.1983 tarihinden itibaren 
«b» bendi hükümleri dikkate alınmaksızın 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümlerine göre ödeme
de bulunulur ve haklarında 2547 sayılı Yükseköğret im Kanununun 32 nci maddesindeki süre sınırlaması 
1.8.1988 tarihine kadar uygulanmaz 

öğretmen yetiştirilmek üzere bir kadroya atanmış olanlardan lisans düzeyinde eğitim görmemiş olanlar; 
kadroları, ilgili bakanlıklarda kalmak kaydı ile, azamî iki öğretim yılı içinde lisans eğitimlerini tamamla
mak üzere Yükseköğret im Kurulu tarafından ilgili Üniversitelere yerleştirilirler. Bunlardan lisans düzeyin
de eğitim görmüş olanlar, lisansüstü öğrenim görmek üzere araştırma görevlisi olarak atanabilirler veya eski 
kadrolarıyla lisansüstü öğrenime devam edebilirler 

Bu Kanunla düzenlenen yükseköğretim kurumlarında, 2547 sayılı Yükseköğret im Kanununun geçici hü
kümleri ile araştırma görevliliğine intibakı yapılanlara, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 
16 ncı maddesinde belirtilen aylıklarının % 40 oranında iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ve 
gene % 40 oranında tam gün ödeneği olarak belirtilen yan ödemeler ile bütçe kanunlarının öngördüğü diğer 
ödemeler aynen ödenir. 

Bu Kanunla üniversitelere intikal eden öğretim görevlileri ile diğer görevlilerin kurumlar arasındaki na
kil işlemleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ve daimî görev yollukları ayrıldıkları üniversite 
bütçesinden ödenmek kaydıyla, Yükseköğret im Kurulunca ve kadrolarıyla birlikte ilgili bakanlıklara bilgi 
verilerek yapılır. 

Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapmakta olanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin net tu
tarı, Sağlık ve Sosyal Y a r d ı m Bakanlığının aynı durumda bulunan personeline verilen aylık ve her türlü 
ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki fark kendilerine hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksı
zın tazminat olarak ilgili üniversite bütçesinden ödenir. 

Üniversitelerin yeniden düzenlenmesinde, ihtiyaç fazlası olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
memurlar, öncelikle yeni kurulan üniversite ve birimlerine kadroları ile birlikte veya ilgili bakanlıklarda ih
tiyaç duyulan görevlere atanırlar 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya 
bağlantı değiştirenlerin ya da kaldırılanların öğrencileri, 1981 - 1982 eğitim öğretim yılı sonuna kadar; bu 
Kanunun yayımı tarihinden önceki mevzuata göre eğitim-öğretimlerini sürdürürler. Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı yabancı diller yüksekokulları öğrencilerinin lisans programına intibaklarına ve bu maddede belir
tilen diğer hususlara ait esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir 

GEÇİCİ MADDE 5 — Öğrencileri diğer yükseköğretim kurumlarına nakledilen yükseköğretim kurum
larının, taşınır ve taşınmaz malları; ilgili bakanlıkta bırakılır. Bu matlardan eğitim-öğretim amacıyla ge
rekli görülenlerin, Yükseköğretim Kurulunca kullanılmasına en geç 1 Eylül 1985 tarihine kadar devam edi
lebilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun ile ad, statü ve bağlantı değiştirerek üniversitelere bağlanan yüksek
öğretim kurumlarının; 

a) Maliki bulundukları mevcut taşınır veya taşınmaz malları ve her türlü hak ve yükümlülükleri bağ
landığı kuruma ait olur. 

b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst kuruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine tahsis 
edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli görülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bünyesine gir
diği üniversitelere devir veya tahsisi Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 

c) Hazine malı olup da bu Kanun kapsamı dışındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan bina ve 
malların müşterek kullanılması veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesi, ilgili bakanlık ve Yükseköğre
tim kurulunun önerileri üzerine, Maliye Bakanlığınca karara bağlanır 

d) Üniversitelerin yeniden düzenlenmesi suretiyle kurulan yükseköğretim kurumları arasında taşınır 
ve taşınmaz mallarının geçici veya sürekli olarak bölünmesine, mülkiyetlerinin tayinine Yükseköğretim Ku
rulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 7 — 1982 yılı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda, bu Kanun ile kaldı
rılan veya başka bir yükseköğretim kurumu ile birleştirilen yükseköğretim kurumuna girmeye hak kaza
nan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uygun ve denk bir kuruma yerleştirilirler 

GEÇİCİ MADDE 8 — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü ve bağlan
tı değiştirenlerin, her turlu harcamalarının 1982 malî yılı bütçe kanunları ile bu kurumlara ayrılan ödenek
lerden yapılmasına 1982 mali yılı sonuna kadar devam olunur 

GEÇİCİ MADDE 9. — 2547 sayılı Kanunun 41 ıncı maddesinin (a) fıkrası gereğince Ocak ve Nisan 
aylarında yapılması gereken işlemler, 1984 yılı dahil Kasım ayı sonuna kadar yapılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde 
çalışan lisansüstü öğrenim yapmış görevlilerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öğretim üyeliği 
için belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartları 1987 yılı sonuna kadar yerine getirenler öğretim üye
liğine yükseltilip atanabilirler. Ancak bu gibilerin yardımcı doçentliğe atanmaları için en az 4, doçentliğe 
atanmaları için en az 8, profesörlüğe atanmaları için en az 15 yıl, resmî eğitim öğretim kurumlarında öğ
retim görevi yapmış veya Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışmış olması ge
rekir 

Bu öğretmenlerden sanat dallarının birinde görev yapan ve durumları Yükseköğretim Kurulunca çıkar
ılacak yönetmelikteki esaslara uygun olanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabi olmak
sızın ve bu maddedeki sureleri kendi alanlarında tamamlamış olmak şartıyla, 1983 yılı sonuna kadar müra-
caat etmeleri halinde, Üniversitelerarası Kurulun önerisi ve Yükseköğretim Kumlu kararı ile öğretim üye-
ıklerinden birine yükseltilip atanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanun içinde düzenlenen üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokulların 
rektör, dekan ve müdürlerinin özlük hakları 1982 Malî Yılında; 

a) Rektörler için : 
(1) Mimar Sınan Üniversitesinde, Milli Eğitim Bakanlığının 1982 Malî Yılı Bütçesinin Güzel Sanatlar 

Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 
(2) Marmara Üniversitesinde, İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinden; 
(3) Gazi Üniversitesinde, Ankara İktisadî ve Ticarî tümler Akademisi 1982 Mali Yılı Bütçesinin özlük 

hakları ile ilgili tertiplerinden; 
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(4) Yıldız Üniversitesinde, Milli Eğitim Bakanlığı 1982 Mali Yılı Bütçesinin İstanbul Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 

(5) Dokuz Eylül Üniversitesinde, Ege üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin İşletme Fakültesi ile ilgili 
tertiplerinden; 

(6) Akdeniz Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Antalya Tıp Fakültesi ile 
ilgili tertiplerinden; 

(7) Yüzuüncü Yıl Üniversitesinde, Atatürk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Van Fen-Edebiyat Fa
kültesi ile ilgili tertiplerinden; 

(8) Trakya Üniversitesinde, İstanbul Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin Edirne Tıp Fakültesi ile il
gili tertiplerinden; 

b) Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için; bu maddenin (a) fıkrasındaki temel ilkeye göre Ma
liye Bakanlığınca belirtilecek tertiplerden; 

Ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 12 — «Boğaziçi Üniversitesi Burs ve Borçlandırma Yönetmeliği» ile «Boğaziçi üni
versitesinde Çalıştırılacak Yardımcı öğrencilerin Seçim,Görevlendirme ve Ücret Esaslarını Belirten Yönetme
lik» in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, 31.12.1983 tarihine 
kadar geçerlidir 

Yürürlük 
MADDE 36 — Bu Kanunun; 
a) 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden aynen kabul edilen hükümleri 20 Temmuz 1982 tarihin

den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) Değiştirilen ve eklenen hükümleri ise yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer 

Yürütme 

MADDE 37 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/3/1983 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
Yönetmelikler 

TEK Genel Müdürlüğünden : 

TEK Sınırlı Sorumlu Van Gölü Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü 
Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği 

I. BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

I. KISIM 
AMAÇ : 
Madde 1 — Bu Yönetmelik TEK Sınırlı Sorumlu Van Gölü Elektrik Dağıtım 

Müessese Müdürlüğünün ve ona bağlı birimlerin görevlerini ve çalişma esaslarını 
düzenler. 

Yönetmeliğin amacı, TEK Sınırlı Sorumlu Van Gölü Elektrik Dağıtım Müessese 
Müdürlüğü görevlerinin. Kanun, Tüzük, Kararname, Yönetim kurulu, Genel Müdür
lük ve Yönetim Komitesi kararları İle tespit edilen esas ve ilkelere uygun olarak ve 
bu ilkeleri gerçekleştirecek kuruluş yapısı ve çalışma düzeni içerisinde yerine getiril
mesini sağlamaktır. 

KAPSAM : 
Madde 2 — Bu Yönetmelik TEK Sınırlı Sorumlu Van Gölü Elektrik Dağıtım 

Müessese Müdürlüğü ile buna bağlı birim ve işletmelerde uygulanır. 

DEYİMLER: 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen : 
a. (Teşekkül) ve (Kurum) deyimleri Türkiye Elektrik Kurumu'nu (TEK), 
b. (Yönetim Kurulu) deyimi Türkiye Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'nu, 
c. (Genel Müdürlük) deyimi Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünü, 
d. (Müessese) deyimi TEK Sınırlı Sorumlu Van Gölü Elektrik Dağıtım Mües

sese Müdürlüğünü, 
e. (Birim) deyimi belirli hizmetleri bünyesi içerisinde toplayıp yürüten, uy

gulayan ve bu çerçeve içerisinde çalışan Müessese Ünitelerini, 
f. (Mevzuat) deyimi Müesseselerin uymak zorunda oldukları Kanun, Tüzük, 

Kararname, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve Yönetim Komitesi Kararlarını 
ifade eder. 

HUKUKİ BÜNYE : 
Madde 4 — TEK Sınırlı Sorumlu Van Gölü Elektrik Dağıtım Müessesesi 

440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri Hakkındaki Ka
nun'un 11. maddesi ve 1312 sayılı Kanun'un 15/10 fıkrası ile 23. maddelerine göre 
kurulmuş özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, faaliyetlerinde özerk
liğe sahip ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı sınırlı sorumlu 
bir Müessese olup, müessesenin ünvanı, merkezi, nominal ve ödenmiş sermayesi, 
görevlendirildiği iller aşağıda belirtilmiştir : 

(1) Müessesenin Ünvanı : TEK Sınırlı Sorumlu Van Gölü Elektrik Dağıtım 

(2) Müessese Yönetim Merkezi : Van 
(3) Nominal Sermayesi : 2.000.000.000,— TL. 
(4) ödenmiş Sermayesi : 476.000.000,— TL. 
(5) Müesseseye Bağlı İller : Van. Hakkari, Muş, Bitlis. 
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11. KISIM 
MÜESSESELERİN GÖREV K O N U S U : 
Madde 5 — T E K Yönetim Kurulunun 3 /12 /1982 tarih 72-14 sayılı kararı İle 

kurulmalarına izin verilmiş olup, Van Ticaret Siciline 22 /12 /1982 gün ve 2708 
sicil numarası ile tescil edilmiş bulunan T E K Sınırlı Sorumlu Van Gölü 

Elektrik Dağıtım Müessesesi, belirlenen coğrafi sınırlar içinde olmak üzere 1312, 
2705, 440 ve 2032 sayılı Kanunlardaki hükümler dahilinde : elektrik dağıtım hiz
metlerini yürütmek, elektriğin satış ve ticaretini yapmak, taşınır ve taşınmaz mal
lara tasarrufta bulunmak, yıllık yatırım programları gereğince yetkisi dahilindeki 
yatırımları yapmak üzere görevlendirilmiştir. 

III. KISIM 
MÜESSESE TEŞKİLATININ YAPISI : 
Madde 6 — Müessese kendisine verilen görevleri Müessese Yönetim Komitesi, 

Müessese Müdürü, bağlı birimler ve İşletmelerle yapar. Müdür Yönetim Komitesi
nin başkanı olup, müesseseyi temsil eder ve müessesenin butun faaliyetlerinden 
sorumludur. Müessese Müdür Yardımcıları konuları ve verilen görevler çerçeve
sinde müessese müdürüne karşı sorumludurlar. 

Madde 7 — Yönetim Komitesi; Müessese Müdürü ile müessesenin en yüksek 
seviyedeki idarecileri arasından seçilecek diğer üç kişiden teşekkül eder. Bu seçim 
Genel Müdürlüğün teklifi üzerine T E K Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. 

Madde 8 — Müessese Müdürlüğü Teşkilatı: Müessese Müdürü, Müessese Mü
dür Yardımcıları, Savunma Sekreterliği, iI işletme Müdürlükleri. Hukuk, Mali , 
İdari, Planlama, Projelendirme, Tesis, İşletme ve Satış işlerinin yürütülmesi bakı
mından gerekli birimlerden teşekkül eder. 

IV. KISIM 
G E N E L Y Ö N E T I M E S A S L A R I : 

Madde 9 — Müessese faaliyetleri bölünmez bir bütündür. Dağıtım ve Satış 
hizmetlerinin rasyonel bir şekilde yürütülmesi için, bütün şube ve servislerin bir
birleriyle, TEK ve TEK'in diğer müesseseleri ile uyumlu olarak çalışmaları ve iş 
icaplarını azami süratle ve kolaylıkla yerine getirmeleri esastır. Müessese Müdür
lüğü Merkez ve taşra teşkilatı bu yönetmelikte yazılı görevleri rasyonel bir şekilde 
ifa etmek üzere bünyeleri dahilinde muhtelif kademeler arasında yapılacak iş bö
lümüne ve tesis edilecek koordinasyona ait esasları hazırlayacakları iç yönetmelik 
ve görev talimatlarında ayrıntılı olarak gösterirler. 

İç yönetmelikler Müessese Yönetim Komitesinin karan ve T E K Yönetim Ku-
rulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. 

V K ı S ı M 
GÖREV KADEMELERİ : 
Madde 10 — Emir ve kumanda zincirine uygun olarak Müessese Müdürü ve 

ona bağlı kurmay birimleriyle diğer birimler bu yönetmelik ve yürürlükteki mev
zuata göre görev yaparlar. Diğer detaylar iç yönetmelikler, görev talimatları ve 
genelgelerle belirlenir. 

İMZA YETKİSİ: 
Madde 11 — Müessese adına kimlerin hangi derece ile imza yetkisine haiz 

oldukları, T E K Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. 
İmza yetkisi verilenlerin ticaret siciline tescili yapılır ve duyurulmak üzere 

sirküle edilir. Müesseseyi yükümlülük altına koyacak evrakın kimler tarafından 
imzalanacağı aşağıda gösterilmiştir. 
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a. Müessese Müdürü ile Yardımcılarından biri veya Müdür Yardımcıların
dan ikisi, 

b. Müessese Müdürü veya Yardımcılarından biri ile birinci derecede imza 
yetkisini haiz bir görevli tarafından imzalanır. 

9. madde hükümlerine göre merkez ve taşra birimlerince hazırlanacak iç yö
netmeliklerde yukarıdaki husus haricindeki' evrakın mahiyeti ve önemine göre, na
sıl imza edileceği belirlenir. 

EMİR V E R M E YETKİSİ: 
Madde 12 — Amir makam ve memuriyeti itibariyle emir vermek yetkisine 

sahip olan kimsedir. Amirler kendilerine bağlı personele iş üzerinde ve mevzuat 
hükümleri içerisinde kalmak kaydı ile görev ve bu görev gereği olarak emir verme 
yetkisine sahiptirler. Ancak emir alma ve emir verme bakımından esas olarak bu 
yönetmeliğe uyulur. 

Emir verme yetkisine sahip olanların üstü durumundaki görevliler onların 
mahiyetinde çalışanlara verecekleri emirleri onun vasıtasiyle ilgililere intikal etti
rirler. Ancak emir verme yetkilisinin üstü durumunda olan kimseler önceden ve 
acil hallerde sonradan esas emir verme yetkisine sahip olanlara haber vermek su
retiyle onun mahiyetine emir verebilirler. Bu şekilde emir alanlar onları yerine 
getirmek zorundadırlar. 

Müessese Merkezinden taşra teşkilâtına verilecek emirler yalnız Müessese 
Müdürlüğü tarafından verilir. Yürürlükteki prensip kararlarında vaki olacak deği
şikliklerin ve yeniden kabul edilecek prensiplere ilişkin kararların tebliğine ait 
yazılar Müessese Müdürü veya Yardımcılarından biri tarafından imzalanır. 

S O R U M L U L U K : 
Madde 13 — Görevliler vazifelerin ifasında yürürlükteki mevzuat, bu yönet

melik ile diğer çalışma esas ve usullerine, aykırı karar ve davranışlarının, hata, ih
mal ve ilgisizliklerinin doğurabileceği sonuçlardan, TEK ve Müesseseleri Personel 
Yönetmeliğinde yazılı esaslara göre sorumludurlar. 

II. BÖLÜM 
MÜESSESE ÖRGÜTÜNÜN GÖREVLERİ 

I. KISIM 
YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ESASLARI: 
Madde 14 — Yönetim Komitesinin çalışması ve kararların tekemmülü: 
a. Gündem : Yönetim Komitesi başkanı tarafından tespit edilerek toplantı 

saatinden en aşağı yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Komitesi kararı 
ile gündemde değişiklik yapılabilir. 

b. Yönetim Komitesi önceden belli edeceği günlerde ve en az haftada bir 
defa toplanır. Bundan başka başkanın isteği veya en az iki üyenin müzakere ko 
n u l a r ı n a gösteren müşterek yazılı önergeleri üzerine, belirli günler dışında da, baş
kanın daveti ile toplantı yapılabilir. 

c. Toplantı yeri müessese merkezidir, 
d. Toplantılara müessese müdürü başkanlık eden Hastalık, izin ve müessese 

bölgesi dışında görevde bulunduğu hallerde müessese müdürünün görevini yürü
ten kimse yönetim komitesi başkanlığını yapar. 

e. Yönetim Komitesi başkan ve üyelerinin toplantılarda bulunmaları asıldır. 
Özürlü olanların bu durumları tutanakla belirtilir. 

f. Yönetim Komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar
larını çoğunlukla verir. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu tarafın 
oyu üstün sayılır. 

g. Yönetim Komitesi toplantılarına katılmayan üyeler, yazılı olarak oy kul
lanamayacakları gibi oyunu kullanmak üzere üyelerden birine veya başkana ve-
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h. Oylar müsbet veya menfi olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Ka
rara aykırı görüşü olanlar dayandıkları sebepleri belirtmek zorundadırlar. 

ı. Yönetim Komitesi görüşme tutanakları ve kararları, Türk Ticaret Kanu
nunun defterlerle ilgili hükümlerine göre ve müessesenin bulunduğu yer noterli-
ğince onaylı karar defterine tarih ve sıra numarası altında yazılır. Yönetim Ko
mitesi, önemine göre, hangi konularla ilgili olan toplantı konuşmalarının tutanağa 
geçirileceğini önceden bir prensip kararına bağlayabileceği gibi, bu hususu top
lantı sırasında da kararlaştırabilir. Ancak, başkan veya üyelerden herhangi biri, 
görüşmelerin tutanağa geçirilmesini isterse bu görüşmelerde karar defterine ya
zılır. 

i. Karar defterine her toplantıya ait tutanak ve kararların yazılmasında 
aşağıdaki sıra gösterilir : 

(1) Toplantıya katılanlarla katılmayanların adları ve katılmama nedenleri, 
(2) Gündem sırasına göre konu ile ilgili teklif yazısı veya önerge, 
(3) Görüşme tutanağı, 
(4) Karar metni. 
(5) Muhalefet şerhi. 
Teklifin veya önergenin aynen kabul edilmesi halinde Teklifin veya öner

genin aynen kabul. edildiğini» belirten açıklama, önerge veya teklif yazısı ile bir-
likte karar mahiyetindedir. 

Karar defterinin her sayfasının, sonuna, toplantıya katılan üyelerin adları 
yazılarak ilgili üyeler tarafından imzalanır. 

j. Karar defteri Müessese Müdürlüğünce saklanır. 
k. Komite kararlarının dört nüshası karar tarihinden itibaren en çok yedi 

gün içinde TEK Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
1. TEK Yönetim Kurulunun onayını gerektiren konularla ilgili komite ka

rarlarından bir suret de bu husustaki Müessese teklif yazışma eklenerek ayrıca 
Genel Müdürlüğe gönderilir. 

m. Tasdik ve tasvip için TEK Yönetim Kurulu'na gönderilecek kararlarda 
muhalefet şerhlerinin belirtilmesi gereklidir. Uygulama kademelerine gönderile
cek tasdikli karar örneklerinde muhalefet şerhleri bulunmaz. 

Karar örneklerinin aslına uygunluğu Müessese Müdürü veya görevlendire
ceği bir personel tarafından tasdik edilir. 

n. Alman kararın uygulanmasında Müessese Müdürü tarafından ciddi sa
kıncalar görüldüğü ve bu kararda Komitenin ekseriyetince ısrar edildiği takdirde. 
Müdür kararın TEK Yönetim Kurulunca itiraz yolu ile tetkikini isteyebilir TEK 
Yönetim Kurulunun bu hususta vereceğe karar Müessesece tatbik olunur. Müessese 
Müdürü, TEK Yönetim Kurulunca itiraz üzerine verilecek karara kadar komite ka
rarının uygulanmasını kendi sorumluluğu altında tehir edebilir. Yönetim Kurulu 
kararına uyulması zorunludur. 

YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: 
Madde 15 — Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a. Müessesenin verimli ve kârlı çalışmasını sağlamak üzere, müesseseyi 

TEK'çe tespit edilen esaslara ve işletme bütçesine ve programlara göre yönetir. 
b. Kalkınma planına ve kalkınma planının yıllık programına uygun ola

rak uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman programlarını hazırlar ve TEK'e 
teklif eder. 

c Yıllık yatırım ve finansman programlarında yıl içinde yapılacak değişik
likleri inceleyerek karara bağlar ve TEK'e teklifte bulunur. 

d. Müesseseye ait işletme bütçeleriyle bu bütçelerin ekini teşkil eden kadro
ları TEK'in onayına sunulmak üzere inceleyerek karara bağlar ve TEK'in emrettiği 
tarihte TEK'in onayına sunar. Yıl içinde yapılacak değişiklikler hakkında teklifte 
bulunur. 
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e. Müesseseye ait bilançolarla netice hesaplarını, tasvip edilmek üzere TEK'e 
gönderir ve yıllık ve uzun vadeli çalışma programına uygun olarak faaliyet rapor
larını düzenler. 

f. Müessese personeline verilecek imza yetkisi ve derecesi hakkında TEK'e 
teklifte bulunur. 

g. 440 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca müessese personeline verilecek 
yıllık ve olağanüstü ikramiyeler hakkında TEK'e teklifte bulunur. 

h. Müessesenin alım, satım işlerini bu husustaki kanun, tüzük, yönetmelik 
hükümlerine ve TEK Yönetim Kurulunca verilmiş prensip kararlarına göre yerine 
getirilmesini gözetir ve gereken ihaleleri yapar. 

1. Müesseseye ait iç yönetmelikleri hazırlayıp incelenmek ve TEK Yönetim 
Kurulunca onaylanmak üzere TEK'e teklifte bulunur. 

J. Müesseseye ait sabit kıymetlerden kayıtlardan düşürülmesi gerekenleri 
tespit eder ve son işlemler için TEK'e teklifte bulunur. 

k. Mevzuat ve TEK Yönetim Kurulu kararları ile Müesseseye ve Yönetim 
Komitesine verilen diğer görevleri yapar. 

MÜESSESE MÜDÜRÜNÜN GÖREV V E YETKİLERİ VE BUNLARIN DEVRİ : 
Madde 16 — Müessese Müdürü Müesseseyi kanun, tüzük ve yönetmelik hü

kümleri ile Yönetim Kurulu ve Yönetim Komitesi karar lar ı dahilinde yönetir. Mü
essese Müdürü idari ve yargı mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı Müesseseyi 
temsil eder. Temsil yetkisini, gerektiğinde, genel hükümler ile TEK özel Kanunu 
hükümlerine göre, devredebilir. 

II. KISIM 
MÜESSESENİN TEK'LE VE TEK'E BAĞLI MÜESSESELERİN 

BİRBİRLERİ İLE O L A N BAĞLARI 
GENEL ESASLAR: 
Madde 17 — Müessese TEK'in sürekli gözetim ve denetimi altında olup, ve

rimli ve kârlı faaliyette bulunmakla yükümlüdür. 

YAZIŞMA ESASLARI : 
Madde 18 — Müessese kendi faaliyetlerini ilgilendiren hususlar için resmi 

daire ve kurumlarla ve diğer tüzel ve gerçek kişilerle doğrudan doğruya haber
leşebilir. 

Müessesenin, TEK'in i lgil i Bakanlığı ile olan haberleşmeleri TEK, Müessese
ye ait işletmeler ile TEK arasındaki haberleşmeler de Müessese aracılığı ile yapılır. 

Ancak yangın, infilâk, mal ve can tehlikesi gibi ivedili ve zorunlu haller bun
dan müstesnadır. Bu gibi hallerde bağlı bulundukları üst mercilere de hemen bilgi 
verilir. 

MÜESSESENİN TEK'LE KARŞILIKLI BAĞLARI; 
Madde 19 — Müessesenin TEK'le olan karşılıklı bağ lan aşağıda gösterilmiştir : 
a. İdari Bağlar: 
(1) TEK, Müesseselerin ortak ve benzeri çalışmalarının yeknesak esaslarını 

düzenler, 
(2) Müessese tayin veya nakledilen veya ayrılan personelin adlan ile eski 

ve yeni görev kadrolarının unvanını, ayrı lanlann ayrılış sebeplerini, sekli TEK'çe 
tespit edilecek aylık cetvellerle TEK'e bildirir, 

(3) Müessese disiplin yönünden işine son verilenlerin adlarını derhal TEK'e 
bildirir, TEK aynı şekilde görevine son verilmiş TEK ve diğer müesseseleri personeli 
varsa, onların adlarını da taşıyan gizli bir liste ile durumu müesseselere duyurur. 
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(4) Müessese leh ve aleyhlerine açılan davalar ile bu davaların geçirmekte 
olduğu önemli safhalar hakkında TEK'çe tespit olunan esaslar dairesinde TEK'e 
bilgi verir. 

(5) Müessese açmakla yükümlü bulunduğu işçi ve personel yetiştirme kurs
ları gibi konular dışında, mevzuat, kalkınma planı ve kalkınma planının yıllık prog
ramları gereğince teknik ve idari eleman yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışın
da öğrenci okutmak, TEK ve müesseselerin tümüne şamil kurslar açmak veya bu 
görevi bir müesseseye vermek TEK'e aittir. Her iki halde de TEK veya görevli mü
essese tarafından yapılan masraflar Yönetim Kurulunca tespit edilecek esas ve 
nisbetler dahilinde ilgili müesseselere ve TEK'e dağıtılır. 

b. Mali ve Ekonomik Bağlar: 
(1) TEK'çe müesseselere açılacak kredilerin tabi olacakları şartlarla faiz 

hadleri TEK'çe tespit edilir ve durum ilgili müesseselere kredilerin kullanılmasına 
başlanılmadan önce bildirilir. 

(2) Müessese TEK'in iznini almadan hiç bir tüzel veya gerçek kişiden kredi 
alamaz. Müessesenin kredi müesseseleri ile olan işlem ve bağlarının esasları ihtiyaç 
ve gereğine göre TEK'çe düzenlenir. 

(3) TEK Müessesenin muhasebe usullerini mevzuat dairesinde düzenler ve 
denetler. 

(4) TEK tarafından Müessese hesabına yapılan tahsilat derhal Müesseseye 
bildirilir ve tahsil tarihi itibariyle cari hesabına geçirilir. Ödemeler de aynı usule 
tabidir. 

(5) Müessesece kaydedilecek zararlara, bunlar için karşılık açılmasına ve 
hesaplara intikal şekillerine dair esaslar TEK'çe tespit edilir. 

(6) Müessese adına salman mali cezaların miktarı ile salınma sebepleri ve 
varsa müsebbiblerinin adları, tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde TEK'e bil
dirilir. 

(7) Müessesenin alım ve satım işlerinin tabi olacağı genel esaslar TEK ta
rafından düzenlenir. Alım ve satım işlerinin toptan veya bir elden yapılmasında 
fayda bulunan hallerde, bu işler, doğrudan doğruya TEK tarafından yapılabile
ceği gibi, müesseselerden biri de görevlendirilebilir. 

c. Teknik Bağlar: 
(1) TEK ve Müessese arasında inşaat ve teknik tesisat ile her nevi teknik 

faaliyet konularındaki bağlar ve bunlara ilişkin devrevi sonuçların TEK'e bildiril
me şekilleri Müessesenin görüşü alındıktan sonra, TEK'çe düzenlenir. 

(2) Kalkınma plan ve yıllık programlan gereğince Müessesenin iş konu
larına giren bir tesisin etüt ve projeleri TEK tarafından hazırlanabileceği gibi, 
TEK'in herhangi bir müessesesine de yaptırılabilir. Her iki halde de bunun mas
raftarı ilgili müessesece ödenir. 

IU. KISIM 
MÜESSESE İŞLETMELERİ: 
Madde 20 — Müessese işletmeleri çalışma konulan, nitelikleri ve kuruluş yer

leri bakımından bağımsız olarak yönetilen ve Müessese tüzel kişiliğine bağlı olarak 
çalışan mal ve hizmet üreten birimlerdir. Müessese işletmeleri tüzel kişiliği haiz 
değildir. Bunların üretim kapasitelerinin, mali durumlarının, karlılık ve verimli
lik derecelerinin tespit ve kontrolü bakımından, işletme bütçeleri ile kadroları ayrı 
olarak düzenlenip Müessese işletme bütçesine ve kadrolarına eklenir. 

Bilanço ile netice hesaplan da ayrı olarak çıkarılır ve Müessese bilanço ve 
netice hesaplarının düzenlenmesinde sonuçlan nazarı itibare alınır. Müessese işlet
meleri Müesseseden verilecek emirlere göre, Müessesenin sürekli gözetimi altında 
yönetilirler. Bunların görev ve çalışma esasları, Müesseseye ait yetkilerden han-
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gilerinin işletmeye devredileceği hususları ile Müesseseye ait diğer işletmelerle olan 
bağlan Yönetim Komitesinin teklifi ve TEK Yönetim Kurulunun kararlan ile dü
zenlenir. 

IV. KISIM 
MÜESSESE İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 
Madde 2 i — a. Yatırım Projeleri, Yatınm ve Finansman Programlan, 

b. İşletme Bütçeleri, 
c. Muhasebe Sistemleri ve Faaliyet Raporları, 
d. Denetim, 
e. Gözetim, 
f. Personelle ilgili hükümler ve ikramiyeler, 

g. İşletme Koordinasyonu, 
konularında uyulması ve yerine getirilmesi gerekli hususlarda İktisadi Dev

let Teşekkülleri Mevzuatı geçerlidir. 

IIl. BÖLÜM 
MÜESSESENİN DİĞER BİRİM VE İŞLETMELERİNİN GÖREV, YETKİ VE 

SORUMLULUKLARI: 
Madde 22 — Müessesenin diğer birim ve işletmelerine ait görev, yetki ve so

rumlulukları iç yönetmeliklerle belirlenecektir. 
YÜRÜRLÜK: 
Madde 23 — Yönetim Kurulunun 27/1/1983 tarihli ve 6-19 sayılı kararıyla 

onaylanan bu yönetmelik 1/1/1983 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. 
YÜRÜTME: 
Madde 24 — Bu yönetmelik hükümlerini TEK Genel Müdürlüğü yürütür. 

KENDİRLİ BELEDİYESİNDEN: 

KENDİRLİ BELEDİYESİ ZABITA YÖNETMELİĞİ 

UMUMİ MADDELER: 

Hadde 1- Halkın huzurunu ve rahatını kaçıracak şeyler yapmak, saat 24.00 den 
08.00' e kadar ev ve apartmanlarda gürültü ve patırtı yapmak yasaktır. 

Hadde 2- Şehir halkının sağlığı için herkes, her yerde temizliğe riayet etmek 
mecburiyetindedir. 

Madde 3- Herkes kendi binasının önünü temizliyecektir. Süprüntüler ağzı kapa
lı madeni b i r kap içerisinde b i r i k t i r i l e c e k ve çöp arabası geldiğinde içine döküle
cektir. 

Madde 4- Bina sahiplerinin her türlü akıntılarını yaya kaldırımı altında sokak 
akıntılarına vermeleri mecburidir. 

Madde 5- Her türlü eşya naklinde cadde ve sokakları kirletmek yasaktır. 

Madde 6- Yenilecek ve içilecek maddelerin bulundurulduğu her yer sağlık şartla
rına uygun ve temiz olmalıdır. 

Madde 7- Her türlü meşrubatlarda yüzen ve dibe çöken yabancı maddeler olmamalı
dır. Bu g i b i maddeler görüldüğünde derhal imha edi l e c e k t i r . Yapan yerler tesbit e d i l e 
rek cezalandırılacaktır. 
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Madde 8- Belediye Hekim ve Kimyagerlerinin zararlı olarak n i t e l e n d i r d i k l e r i y i 
yecek ve içecek maddeleri imha e d i l i r . Bu tür maddeleri satanlar cezalandırılır. 

Madde 9- Dükkan haricinde hayvan nallamak, dükkân ve mağazalarda yas deri ve pa
çavra bulundurmak yasaktır. 

Madde 10-Ölmüş her türlü hayvanlar vasıtalarla nakledilecek, rastgele yerlere 
atılmayarak toprağa gömülecektir. 

Madde 11- Açıkta gazete satmak yasaktır. 
Madde 12- Dükkânlarda oluşacak her türlü haşarılara karsı tedbir almak ve meyda

na çıkan haşarılara karsı mücadele etmek veya yok etmek mecburidir. 
Madde 13- Kahvehanelerde ve esnafın toplu olarak bulunduğu han, pasaj vb. ye r l e r 

de sağlığı koruma bakımından sifonlu ve rezarvalı tuvalet yaptırılması mecburidir. 

Madde 14- Kokmuş, çürümüş ve bozulmuş sebze ve meyvelerin satışı yasaktır. Bu tür 
sebze ve meyveler derhal bulundukları yerde imha e d i l i r . 

Madde 15- Tüm esnafın sıhhat muayene d e f t e r i olacak ve her üc ayda b i r muayenele
r i n i yaptıracaklardır. Muayenesini yaptırmayanlar çalışmaktan men edileceklerdir. 

Madde 16- Umuma a i t yerlerde k i r l i i s e l b i s e l e r i i l e ve sarhoş olarak girmek ya
saktır. 

Madde 17- Umumi mecrelara a i t baca ve ızgaralara katı ve kokulu maddeler atmak ya
saktır. 

Madde 18- Umuma mahsus yerlerde markasız, ağızlıksız ve yuları sahibinin elinde bu
lunmaksızın hayvan gezdirmek yasaktır. 

Madde 19- Vatandaşların içme su ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahalle ve sokaklar
da bulundurulan musluklarda her türlü malzeme yıkamak, inşaatlar için hortumlarla su almak 
bu çeşmeleri tahrip etmek ve faz l a su sarfiyatına sebebiyet vermek yasaktır. 

Madde 20- İçme suyu i l e arazi sulamak yasaktır. 
Madde 21- Yiyecek içecek şeylere saf ve karışık olduğunu gösterir evsaf e t i k e t i ko

nulacaktır. 
Madde 22- Yiyecek içecek ve kullanılacak şeylere belediyece tesbit edilen f i a t 

üzerinden f i a t pusulası ( etiket ) konulacaktır. Fazla f i a t üzerinden etiket koyanlar
dan para cezası alınır. 

Madde 23- Otellerde yeteri kadar askı bulundurulacaktır. Otel ve benzeri y e r l e r 
de gıda maddeleri i t h a l ve i s t i h s a l etmek yasaktır. 

Madde 24- Evlerden satılması için dükkânlara bırakılan yoğurt kaplarının temiz 
ve kalaylı olması mecburidir. 

Madde 25- Belediyenin tesbit ettiği yerlerde başka yerlerde kasaplık yapmak ya
saktır. 

Madde 26- Mezbahada kesilen hayvanların e t l e r i Belediyemize a i t et arabası i l e 
taşınacaktır. Başka b i r arabayla taşıyan ve taşıttıranlardan para cezası alınır. 

Madde 27- Her türlü taşıt araçları Belediyenin tesbit ettiği garajdan başka yer
lerde park yapamazlar. 

Madde 28- Otomobil ve arabaların arkasına sarkmak yasaktır. Çocukların anne ve 
babaları mesuldur. 

Madde 29- Sokak ve meydanlarda ateş yakmak, otobüs ve sinemalarda sigara içmek 
yasaktır. 

Madde 30- Taksi, minibüs g i b i vasıtaların fiya t t a r i f e l e r i n e uymaları mecburi
d i r . Bu t a r i f e l e r e uymayanlara para cezası, tekerrüründe 1608 sayılı kanunun öngördüğü 
cezalar uygulanır. 

Madde 31- Her türlü yolcu taşıyan vasıtaların temiz tutulması şarttır. 
Madde 32- Her türlü lokantacıların yemek porsiyonlarını tesbit edilen gramdan 

noksan ve yine fırıncılarında aynı şekilde tesbit edilen ekmek gramajından eksik çıkar
sa veya f a z l a ücretle satanlara ceza tatbik edildiği g i b i tekrarında esnaflıktan men edi
l e b i l i r . 

Madde 33- Fiat l i s t e s i bulunmayan, f i a t l i s t e s i n i Belediyeye t a s t i k ettirmeyen 
listeden f a z l a ücret alan, l i s t e s i n i müşterinin görebileceği yere asmayanlardan para ce
zası alınır. 
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Madde 34- Belediyece t a s t i k l i f i y a t l i s t e s i her yıl Ocak ayı başından Şubat ayı 
sonuna kadar yeni yıl t a r i h i n i taşıyan y e n i l e r i i l e değiştirilir. 

Madde 35- Meyve ve sebzelerin alımı, satımı toptan ve perakende olarak (hane,may
danoz, tere, toka, marul hariç) müşterilerin huzurunda tartılarak k i l o esası i l e yapıla
caktır. Alım ve satım s a f i miktar üzerinden olacaktır. 

Madde 36- Azami satış fiatları ve kar hadleri tesbit edilen maddelerin satışa arz 
edilmesi veya satışından imtina edilmesi veya satılmadığı halde satılmış gösterilmesi, 
herhangi b i r maddeyi müşteri t a l i p etmeden satmak için zorlamak yasaktır. 

Madde 37- Belediyenin i z i n i olmadan herhangi b i r maksatla yolları ve meydanları 
kısa b i r sürede olsa geçişe kapatmak yasaktır. 

Madde 38- Tavuk vb. hayvanları eziyet ederek başaşağı taşımak yasaktır. 
Madde 39- Kapılardan, pencerelerden, açık ve kapalı balkonlardan halı, k i l i m vb. 

silkmek ve hu yerlere çamaşır asmak yasaktır. 
Madde 48- Kümes, ağıl ve ahır hayvanlarını sokağa çıkarmak veya bağlamak yasaktır. 
Madde 41- Aşçı, fırıncı, kasap, tatlıcı, manav g i b i işyerlerinde çalışanların i k i 

şer beyaz gömleği olacak ve temiz bulundurulacaktır . 
Madde 42- Açılacak olan her yer için açılış ruhsat belgesi alınması mecburidir. 
Madde 43- Sokaklara rastgele hayvan bırakmak ve fa z l a yük yüklemek yasaktır. 
Madde 44 - İşgal için v e r i l e n ruhsatiyelerde yazılı ölçüler dışında fazladan yer iş

gal etmek yasaktır. 
Madde 45- Belediyemiz hudutları dahilinde her türlü mallarını pazarlamak isteyen

l e r Belediyemizce b e l i r t i l e n pazar yerinden başka yerlerde pazarlama yapamazlar. 
Madde 46- Kasabamızda mevcut kahvehane, pastahane, o t e l , han, hamam, berber ve em

s a l i yerlerde çalışan işçilerden kanun nizamnamesi ve Belediye tembihnamesi hükümlerine 
aykırı hareketleri tesbit edilenler bu işyerleri sahipleri i l e müşterek para cezası i l e 
cezalandırılırlar. 

Madde 47- Herhangi b i r kaza ve yangın esnasında sokaklarda huzur ve sükunu bozmak 
ve seyrüseferi güçlendirecek şekilde toplanmak yasaktır. 

Madde 48- Belediye hudutları dahilinde bulunan ve Belediyeler kanununun 15. madde
sin i n 3. bendi hükmüne giren y e r l e r i n kapama saa t l e r i Belediyemiz i l e Mülkiye Amirliğinin 
müşterek kararları i l e tesbit e d i l i r . Kapanma saatlerine riayet etmeyenlerden para ceza
sı alınır. 

Madde 49- Belediye hudutları dahilinde 1580 sayılı Belediye kanununun 15. madde
sinin 3. fıkrasında yazılı yerler dışında kalan fırın, bakkaliye, t e r z i , manifaturacı, 
kunduracı, demirci, tenekeci,elektrikçi, tamirci ve mümessili işyerlerinde çalışma saat
l e r i dahilinde içki içilmesi veya içenlere müsamaha gösterilmesi yasaktır. 

Madde 50- K i r l i , yırtık bayrak asmak veya perde yerine kullanmak yasaktır. 
Madde 51- Ölçüler kanununun 17. ve nizamnamenin 12. maddesi gereğince Belediye 

ayar Memurluğuna beyanname vererek ölçü a l e t l e r i n i n muayene edileceği t a r i h i gösterir b e l 
geyi almış olanların mükelleflerden tayin edilen günde, kanuni mazeretleri dışındaki se
beplerle a l e t l e r i n i muayeneye getirmeyenlerden para cezası alınır. 

Madde 52- Tartı ve ölçü a l e t l e r i n i temiz tutmayanlara ceza tatbik e d i l i r . 
Madde 53- Her türlü a l e t l e r i n i n damgalarını koparanlardan para cezası alınır. 
Madde 54- her ne maksatla olursa olsun duvarlara yazı yazmak ve resim yapmak yasak

tır. 
Madde 55- Belediye Zabıta Memurlarına karışmak ve v a z i f e l e r i n i yapmalarını zorlaş

tıracak harekette bulunmak yasaktır. 
Madde 56- Belediyenin kararları, tembih ve yasakları halkın iyiliği olduğundan 

herkes bunlara tamamıyla uymaya mecburdur. 
Madde 57- Seker, şekerleme ve pasta gibi pişmeden ve yıkanmadan yenecek şeyleri sa

tanlar bunları temiz vasıtalarla alıp kâğıtlara veya kutulara koyacaklar e l l e dokunmayacak
lardır. 

Levha, İlan, Reklam: 
Madde 58- Bilumum e l ve duvar ilanları okunaklı, imlası düzgün ve türkçe yazılacak

tır. 
Madde 59- Sokaklarda satıcılar türkçeden başka b i r l i s a n l a bağıramazlar. 
Madde 60- Ticarethanelerin önlerine duvara yapışık, muntazam ve çerçeveli olarak ad

larını ve soyadlarını b e l i r t i r levhalar asmak mecburi olup, bu levhaların kaldırım hizası
na tecavüz etmek ve karşıdan karşıya i p germek sur e t i i l e asılması yasaktır. 
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Madde 61- Ruhsatı alıp resmi ödenmeden, i l a n ve reklam asılması, her nerede olursa 
olsun s e s l i ve projeksiyonlu reklam yapılması, halkı izaç edecek şekilde radyo, gramafon 
ve diğer ses cihazlarının reklam mahiyetinde s e s l e r i n i yükseltmek yasaktır. 

Madde 62- Bilumum spor teşekküllerinin, derneklerin, komisyoncuların, hususi müesse
sele r i n , otolara konulan hoperlörler vasıtası i l e satış ve reklam yapmaları yasak olup bu 
yerler dışındaki t a l i sokaklarda saat 09.00 i l e 18.00 arasında hoperlörler i l e yapılacak 
satış ve reklam Belediyenin iznine bağlıdır. 

Madde 63- Belediye sınırları içerisinde, Belediyece tayin ve işaretlenecek yerler 
dışında her türlü ilân reklam ve afiş yapıştırmak yasaktır. Aksine hareket edenler para 
cezası i l e cezalandırılır. 

Madde 64- Her nevi duvar ve e l ilânlarının pulsuz veya soğuk damgasız olarak Beledi
yemiz hudutları içerisinde dağıtılması ve yapıştırılması yasaktır. 

Tente ve Saçak: 
Madde 65- Dükkanlardan cadde cephelerine konulan tentelerin zeminden yükseklikleri 

2 m. den aşağı olmayacaktır. Aksine hareket edenlerden para cezası alınır. 
Madde 66- Bilumum ince saz, eğlence, karagöz, hokkabaz vs. ruhsat h a r i c i çalgı çal

mak, ruhsatsız çocuk salıncakları kurmak yasaktır. 
Madde 67- Saçaklar 15 m. olan sokak ve caddelerde 1m. ve ondan az olan cadde ve so

kaklarda 75 cm. den fazla almayacaktır. Eski tahta ve tenekelerle saçak yapılmayacaktır. 
Madde 68- Taşıtlara ve nakliyeye zarar verecek surette saçak yapılamayacaktır. Cam 

saçakların altına t e l çekmek mecburidir. Sürme kepenklerin kuruntusu hariçten yapılmaya
caktır. 

İnşaat: 
Madde 69- Şehir t i c a r e t ve trafiği aksatacak, gelip geçenlere mani olacak şekilde 

inşaat malzemelarini ve molozları yola dökmek yasaktır, İnşaat ve tamirat esnasında yo
lun en az b i r metresi serbest kalacak şekilde, en az 2 m. i r t i f a y a kadar aralıksız tahta 
perde i l e örtülmesi lazımdır. 

A) İnkişaf sahalarında gelip geçenler mani olmamak şartıyla tahta perde çekilme
sine lüzum yoktur. 

B) Yaya kaldırımı l a . den dar ise inşaat cephesi boyunca bordür taşı hizasından 
tahta perde yapılacaktır. 

C) Caddelerde ihzarat ve moloz nakl i saat 19.00 i l e e r t e s i günü saat 08.00 arasın
da ve bu saatler haricinde ihzarat ve moloz nakli yasaktır. 

D) Zemin ve temel sularının boşaltılması için yolda mevcut rögarmenfeza veya ben
z e r i yerlere kadar hortum kullanılacak, kum ve m i l i süzmek menfezi tıkamamak için gerek
l i t e d b i r i almış olacaklardır. 

Madde 70- İnşaat malzemesini tahta içinde bulundurmamak, inşaatın mutevvelit moloz, 
taş ve toprakları sokakta bırakmamak, açtırılan lağım ve su yollarını kapatmamak ve kapat
madığı taktirde geceleyin fener koymamak şeklinde hareket eden inşaat s a h i p l e r i para cezası 
i l e cezalandırılır. 

Madde 71- Lağım ve su yollarını tahrip etmek, Belediyece sıhhi mahsuru görülen husu
s i mecra, lağım, kuyu ve çukurların v e r i l e n müddet zarfında mahsurunu izale etmemek nizam 
ve mevzuata aykırı inşaat, tamirat ve mümessili iş yapanlar ( Mühendis, Mimar, Usta, kalf a 
vb.) para cezası i l e cezalandırılır. 

Madde 72- Binaların önlerindeki tretuvarlarının Belediyenin göstereceği şekilde ve 
dipte yapmayanlardan para cezası alınır. 

Madde 73- Gerek yapıcı ve gerekse yapıcılıktan gayri herhangi b i r meslek veya sanat 
erbabından olursa olsun her türlü inşaat ve tamirat sahiplerinin kanunen Belediyeden alın
ması icap ettirecek her türlü inşaat ve tamirat ruhsatı alması lazımdır. İş bu yasağın ak
sine hareket edenlerden para cezası alınır. Ayrıca haklarında kanuni muamele yapılır. 

Madde 74- Fenni kanalizasyon şebekesi bulunan mahallerde bina s a h i p l e r i lağımlarını 
kanalizasyona bağlamaya mecburdur. Tebligata rağmen bu mecburiyete uymayan bina sahiplerinden 
para cezası alınır. 

Milangaz, İpregaz,Mobilgaz, Aygaz, Alevgaz vb. Yakıt Gazları Yangın ve İnfilak Yönün
den Alınması Lazım Gelen Emniyet T e d b i r l e r i : 

Bayilerdeki Tedbirler: 
Madde 75- Bu gazların satış yapılacağı az veya çok depolanacağı binaların mutlak suret

te kagir veya betonarme olması kapı ve pencerelerinin muntazam yasmaz cisimle kaplı olması, 
açılır kapanır havalandırma pencereleri ve b i r aspiratör tesisatı bulunması lazımdır. 
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Madde 76- Gaz tüpleri i l e b i r l i k t e yanmaya müsait eşyalarla yangın çıkarabilecek cisim
l e r i n katiyen b i r yerde depolanmaması ve okul, hastahane, sinema, cami g i b i yerlere 50 m. uzak
ta bulunması gerekmektedir. 

Madde 77- Perakende satış y e r l e r i ateş yakılan yerlerden ve ateşle çalışan demirci, dö
kümcü, kaynakçı g i b i işyerlerinden en az 20 m. uzakta bulundurulacaktır. 

Madde 78- Tüplerin yüklenmesi ve boşaltılması esnasında düşürme, çarpma ve yüksekten 
bırakma hususlarına dikkat edilmesi, depoya görevli şahıslardan başka kimsenin g i r i p çıkmaması 
şarttır. 

Madde 79- Bu g i b i tüp konulan depoların beherinde 250 tüpten fa z l a tüp bulundurulmaya
cak, tüplerin düşme n e t i c e s i patlamasını önlemek içinde üst üste i s t i f edilemeyeceği g i b i 
raflarada sıralanamaz. Bunların sadece zemine ve b i r sıra düzeni halinde konulması lazımdır. 

Madde 80- Tüplerin bulunduğu depolarda ihtiyaca y e t e r l i miktarda yangın söndürücü bu
lundurulmalıdır . 

Madde 81- Bir mıntıka dahilinde birden f a z l a depo ve satış y e r i açılması halinde bunla" 
rın b i r b i r l e r i n e uzaklığı 100 m. mesafede olacaktır. 

Madde 82- Sıcak havalarda bayilere taşınan vasıtalar üzerindeki tüplerin sıcaktan korun 
masını temin etmek için üzerlerinin çadır i l e örtülmesi ve bu vasıtaların ateşli işyerlerine 
sokulmaması ve diğer vasıtalardan ayrı olarak park etmesi gerekmektedir. 

Madde 83- Milangaz, Ipragaz, Aygaz, Mobilgaz vb. yakıt gazlarının satış ve depo 
y e r l e r i n i n açılmasında, önce Belediyenin Fen ve İtfaiye Müdürlüğünden ruhsat alınması ge
rekmektedir. Aksine hareket edenler hakkında 1608 sayılı kanununun hükümleri uygulanır. 

Ev ve Mutfaklarda ve İşyerlerinde Alınacak Tedbirler: 
Madde 84- Yakıt gazları tüplerinin evlerde ve işyerlerinde, ateşle i l g i l i ve yanma

ya müsait yerlere konulmaması , emniyetli ve hususi surette hazırlanmış yerlerine bizzat 
bu yakıt tüplerini satan şirket ve b a y i i l e r yerleştirip ocak musluğuna bağladıktan sonra 
denenmeli ve teslim edilmeli ,boşalanlarında muslukları sıkıca kapatılarak dolmak üzere ge
riy e alınması şarttır. 

Madde 85- Bu gazların yakıldığı her yerde ihtiyatî tedbir olarak küçük boy karbon-
d i o k s i t l i söndürme cihazının bulundurulması en başta gelen b i r tavsiyedir. Ayrıca ocak 
kullanıldıktan ve iş b i t t i k t e n sonra kauçuk borunun demir boru i l e irtibatlandığı kısmında
k i emniyet musluğu muhakkak surette kapatılmalıdır. 

Madde 86- İş bu yönetmelik Kendirli Belediye Meclisince kabul edilmiş olup ,Resmi 
Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. 

Madde 87- İş bu yönetmeliği Kendirli Belediye Başkanlığı yürütür. 

BURHANİYE BELEDİYESİNDEN: 

AYDIN-BURHANİYE BELEDİYESİ 
SAĞLIK -ZABITA YÖNETMELİĞİ 

AMAÇ 
Madde 1- Bu yönetmelik 1580 sayılı Belediye Kanunu i l e diğer Kanunların belediyelere 

yüklediği görevleri başarmak ve belde halkının sağlığını, rahatlığını sağlamak ve korumak 
için yapılmıştır. 

KAPSAM 
Madde 2- Burhaniye belediyesi sınırları içinde bulunan herkes, tüm konutlar, t i 

carethaneler ve her türlü işyerleri bu yönetmelikte yazılı emir ve yasaklarla tüm kurallara 
uymak zorundadırlar. 

GEREKÇE -YASAL DAYANAK 
Madde 3- Bu yönetmelik: Burhaniye Belediyesine günün şartlarına uygun b i r yönetmelik 

kazandırmak için 1580 sayılı belediye kanununun ve diğer kanunların Burhaniye belediyesine 
tanıdığı yetkilere dayanarak hazırlanmıştır. 

GENEL HÜKÜMLER 
Madde 4- Yollar, meydanlar, sinemalar, gazinolar, nakil vasıtaları gibi umuma mahsus 

olan y e r l e r i her ne suretle olursa olsun kirletmek ve buralarda halkı tiksindirecek, i n c i l t e -
cek söz ve harekette bulunmak yasaktır. 

Madde 5- Herkes süprüntüsünü sızıntı ve koku yapmayacak kapalı madeni b i r kap içinde 
b i r i k t i r i p kapısı önünden geçecek olan temizlik vasıtasına boşalttıracaktır. Herhangi b i r 
şey atmak, dökmek ve binaların akıntı ve sızıntı yapmalarına meydan vermek suretiyle sokak-
ları kirletmek yasaktır. Ev, apartman ve dükkân sah i p l e r i ve içinde oturanlar binaların önün
deki yaya kaldırımlarını kirletmeyeceklerdir. 
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Madde 6- Her bina sahibi yağmur sularını ve soba akıntılarını yerlere ve gelip geçen
l e r i n üstüne damlatmamak için yapılması lâzım olan her şeyi yapmağa ve bu gibi suları yaya 
kaldırımlarına akıtmayıp mecrası olan yerlerde oraya kadar kapalı olarak götürmeğe mecburdur. 
Mecrası olmayan yerlerde bu akıntıların yaya kaldırım altından sokak akıntısına verilmesi mec
burid i r . 

Madde 7- Meskenlerden, dükkanlardan, mağaza ve imalathanelerden ve diğer binalardan 
komşularına ve civarından gelip geçenlerin sıhhatine zarar verecek surette duman ve toz çıkart
mak yasaktır. 

Madde 8- Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nakli yapanlar bunun 
için lâzım olan t e d b i r i almağa mecburdurlar. 

Madde 9- Kapılardan, pencerelerden açık ve kapalı balkonlardan bina içindeki hava ve 
ışık mahallerinden halı, kili m , yatak takımı,örtü vesaire kabilinden her türlü ev eşyası s i l k -
mek ve süprüntü atmak yasaktır. 

Madde 10- Umumi mecralara mahsus baca ve ıskaralara katı ve kokulu sulu maddeler atmak 
ve dökmek ve kar yığmak yasaktır. Boş yerlere ve arsalara süprüntü gübre, paçavra vs, atmak ya
saktır. 

Madde 11- Şehir içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen vs. g i b i çukurların üstü
nü açık bulundurmak yasaktır. Kuyuların içlerine insan ve hayvan düşmesine mani olacak ter
tibatı almaları şarttır. 

Madde 12- Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokağa bırakmak ve bunları şehir içindeki ar
salar ve meydanlarla mezarlıklarda abide avlularında otlatmak ve bağlamak yasaktır. 

Madde 13- Yollarda, meydanlarda, nakil vasıtalarında ve umuma mahsus olan yerlerde mar
kasız ağızlıksız ve yuları gelip geçenlere vermeyecek kadar kısa b i r iple sahibinin elinde 
bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır. 

Madde 14- Yapılışları görünüşleri kokuları vs. l e r i gelip geçenleri tiksindirecek veya 
rahatsız edecek şeylerle sokaklarda gezmek ve bunları açık olarak taşımak yasaktır. 

YENİLECEK VE İÇİLECEK ŞEYLER, YAPILAN VE SATILAN YERLER : 

Madde 15- Yenilen ve içilen her türlü maddeleri yapmak ve satmak veyahut depo etmek 
için açılan yerler, bu maksatla kullanılmaya elverişli olup olmadığı ve çevresindekiler 
için b i r mahzuru bulunup bulunmadığı, hakkında belediyece yapılacak sıhhî ve idarî tetkikat-
tan sonra verilecek müsaadeye t a b i d i r l e r . 

Madde 16- Sıhhi şartları bozuk olan yerlerde içinde k i r l i işlerde çalışan veyahut gıda 
maddelerini kirletecek veya bozabilecek mahzurları bulunduğu sabit olan müesseseler veya 
imalathaneler yanında veyahut bunların bulunduğu binalar içinde gıda maddeleri yapılmasına ve 
satılmasına mahsus yerler açılması yasaktır. 

Madde 17- Çalışılan yerin her tarafında yapıcıların ve satıcıların üstlerinde ve baş
larında ve e l l e r i n d e , açılan ve satılan şeylerde bunlara mahsus kapaklarda kullanılan hertür-
lü alet ve vasıtalarda; hasılı heryerde ve herşeyde temizlik ve alışverişin her kısmında doğ
ruluk şarttır. Bu şarta aykırı düşen şeyler yasaktır. 

Madde 18- Gıda maddeleri imalathaneleri kagir ve rutubetsiz binalarda ve yapılan işin 
bütün teferruatına yetişecek b i r genişlikteki yerlerde tesis edilecek dışarıdan her türlü ha-
şerat gelmesine mani olunacak surette ince t e l i l e örülmüş, pencereleri vasıtasıyla bol gündüz 
ışığı i l e aydınlatılmış olacak ve imalathane havasını muntazam değiştirebilmek için pencere 
üstüne müteharrik camlar veya amili hava bacaları veyahut aspiratörlü veya menfezler tarzında 
havalandırma tertibatı bulunacaktır. 

Bu müesseselerde gıda maddelerinin: 
a- Temizlenmesine veyahut yıkanmasına mahsus yerler, 
b- İmal ve hazırlama y e r l e r i 
c- İptidai maddeler deposu 
d- Ambalaj y e r l e r i 
e- Yapılmış maddelerde depo y e r l e r i , birbirinden ayrılmış olacak ve bütün kısımlar ze

minleri i l e en aşağı, 5 metre yüksekliğe kadar duvarları, her vakit yıkanarak temizlenebilecek 
surette mermer veya fayans veyahut mozaik, karasimon, şap, çimento i l e muntazaman döşenmiş ola
caktır. Yapılmış gıda maddelerinin ambalaj halinde muhafaza edildiği y e r l e r i n zemini aralıksız 
tahta ve duvarları badanalı sıva o l a b i l i r . Mahrukat deposu bütün bu kısımlarla doğrudan doğru
ya i l g i s i bulunmayan yerlerde yapılacaktır. 

Madde 19- Yıkanarak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddelerinin imal ve ihzar yerle
r i y l e ayıklama, temizleme ve bulaşık yıkama y e r l e r i n i n lavaboları içinde temizlik vs, maksat
la kullanılan veyahut muhtelif sebeblerle k i r l i sular hasıl olan imalathane, depo ve satış 
y e r l e r i n i n ( Dükkanların) zeminlerinin münâsip yerlerinde doğrudan doğruya kanalizasyon bulun
madığı takdirde sabit veya septik çukurlarda nihayetlenen ıskaralı ve si f o n l u d e l i k l e r buluna
caktır. 
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Madde 20- Gıda maddelerinin ayıklama, temizleme, hazırlanmaları için kullanılacak masa
ların üzerleriyle her türlü gıda imalathanelerinde ve satış yerlerinde ve içinde yenilen ve 
içilen yerlerdeki k i r l i kapların yıkandığı, bulaşık tenekeleri ve oluklu süzdürme y e r l e r i 
mermer, fayans veya mozaik olacak ve aralıksız de l i k s i z ve su geçirmez dayanıklı diğer müna
sip b i r madde, i l e kaplanmış olacaktır. 

Madde 21- Her türlü gıda maddelerinin imal ve hazırlanma y e r l e r i n i n ve satıldığı dük
kânların sokak cepheleri; müşterilerin g i r i p çıkmasına mahsus b i r kapıyı havi sabit b i r came-
kânla örtülecektir. 

Madde 22- Gıda maddelerinin imâl, hazırlama ve i s t i h s a l e d i l e c e k l e r i yerlerde çalışan 
işçilerin temizliği için her on veya ondan aşağı adetteki işçiye b i r lavabo i l e içinde beşten 
fazla işçi çalışan imalathanelerde yirmi işçi için b i r tuvalet yapılacaktır. İşçilerin adetçe 
daha az olduğu halde gece gündüz devamlı çalışan yerlerde tuvalet yapılması mecburidir. Kasap, 
tavukçu, bakkal, ciğerci ve balıkçı v.s. g i b i yağlı, k i r l i kokulu şeylere temas eden esnafın 
bulaşık e l l e r i i l e para alıp vermesi yasaktır. 

Madde 23- Gıda maddeleri imal, hazırlama, i s t i h s a l , ambalaj ve muhafaza edilen yerlerde 
çalışan işçilerin daima temiz tutulan bir iş e l b i s e s i veyahut iş gömleği giymeleri mecburidir. 
Bu müesseselerde imalathane kısmından ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için Özel 
bir yer bulunacaktır. 

Madde 24- İçinde yenilecek içilecek maddeler yapılan veya satılan yerlerde gerek gıda 
maddelerinin hazırlanması ve temizlenmesi ve gerekse müessesenin ve burada çalışan işçilerin 
satıcıların ve müşterilerin temizliği için şehir suyu kullanılacaktır. Bu müesseselerde hangi 
maksatla olursa olsun kuyu ve sarnıç sularının kullanılması ve bu g i b i su tesisatının bulundu
rulması yasaktır. Mevcut olanlar b i r daha kullanılması mümkün olmayacak şekilde kapatılacaktır. 
Çok miktarda su kullanmak mecburiyetinde bulunan değirmenler sıhhat heyetince temizlik-
l e r i tesbit edilmek fennî ve sıhhî her türlü tertibatı i h t i v a etmek şartı i l e kendi ku
yularının sularını yalnız buğday yıkamak maksadıyla k u l l a n a b i l i r . Şehir suyu bulunmayan 
yerlerde temiz oldukları sıhhat heyetince tesbitledilmiş ve her türlü kirlenmeye karşı 
i y i korunmuş olmak ve suların münhasıran tulumba ve motorlu tertibat i l e alınmak şartı 
i l e kuyu veya sarnıç sularının kullanılmasına i z i n v e r i l i r . Bu gibi yerlerde kuyu ve 
sarnıç bulunmadığı takdirde içi temiz su i l e doldurulmak üzere yerden en az 50 cm yük
seğe konmuş her tarafı kapalı, madenî kaplardan yapılmış su depoları kullanılabilir. Bu
ralarda sular ancak musluk i l e alınmalıdır. 

Madde 25- Gıda maddeleri imal veya depo edilen veya satılan yerlerin hiçbir tara
fında delik deşik, harap kısımlar bulunmayacak, pencereleri muntazam camla örtülmüş bulu
nacaktır. Kapı pencerelerinin çuval, teneke, mukavva, keçe vesaire gibi maddelerle Örtül
mesi yasaktır. Duvar ve tavanların sıvalı ve boyalı kısımlarının badana veya boyaları; es
kidikçe yenilenecektir. 

Madde 26- Gıda maddelerinin imal ve hazırlanması esnasında gerek imal işlerine, ge
rekse yakılan maddelerden hasıl olacak duman, gaz, toz g i b i her türlü kötü koku etrafa ya
yılmadan ; icab eden bütün vasıtalardan i s t i f a d e edilerek gerek içeride çalışanlara ge
rekse muhitindekilere hiçbir zarar vermeyecek tarzda ortadan kaldırılacaktır. 

Madde 27- Gıda maddeleri imalathanelerinde veya satış yerlerinde ve içinde yenilen, 
içilen, is t i r a h a t edilen yerlerde hasıl olan çöpler her türlü sulu artıklar öteye be
riye atılmadan ağızları mazbut kapaklı madeni kaplarla kaplanarak i z a l e edilecektir. Bütün 
muslukların altında çinko ve tahtadan olmayan muntazam birer yalak bulunması ve hasıl olan 
her türlü kullanılmış veyahut k i r l i suların doğrudan doğruya kanalizasyona, kanalizyon olma
yan yerlerde septik veyahut sabit çukurlara sevk'i mecburidir. Bu suların kovalarla b i r i k 
t i r i l m e s i , sokaklara dökülmesi yasaktır. 

Madde 28- Gıda maddeleri imal edilen ve satılan y e r l e r i veyahut içinde yenilen, içi
len, oturulan y e r l e r i kuru olarak süpürmek toz çıkarmak ve bu gibi yerlere ayakkabı boyacı
larının girmesine müsaade,etmek, yasaktır. 

Madde 29- Gıda maddelerinin imal edildiği ve satıldığı yerler ve depolarda sinek, 
hamam böceği v.s. g i b i haşeratla, fare, örümcek bulunması ve buralarda hayvan beslenmesi 
yasaktır. 

Madde 30- Hıfzıssıhha kanununun 19 ncu maddesi gereğince gıda maddelerinin imal ve
ya hazırlandığı mahalleri, yatıp kalkmak veya özel i h t i y a t l a r maksadıyla kullanmak yasaktır. 
İçinde ikâmet edilen yerlerde umumun kullanmasına mahsus alarak her türlü gıda maddesÎ ha
zırlanması , satılması ve saklanması yasaktır. İçinde işçilerin ikameti zarurî bulunan ima-
lathanelerdeki yatıp kalkma y e r l e r i doğrudan doğruya imalathane içinden g i r i l i p çıkılmaya
cak tarzda ayrı bulunacaktır. Burada işçilere yetenek adette demir karyola ve yatak aksa
mına havi yatıp kalkma y e r l e r i elbise dolabı, tuvalet, lavoba, duş y e r l e r i bulunacak ve 
bunların hepsi tam b i r temizlik içinde olacaktır. 

Madde 31- Pişirilmeden, yıkanmadan veyahut kabukları soyulmadan olduğu gibi yenilen 
her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkan içinde dahi olsa açıkta teşhir ve satışı 
yasaktır. Bu gibi gıda maddeleri dışarıdan toz ve sinek girmeyecek şekilde kapalı bulundu
rulacaktır. El değmeden hususi kaplar veya vasıtalarla alınıp müşteriye v e r i l e c e k t i r . 
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Madde 32- Gıda maddelerinin gerek sabit gerekse seyyar olacak satışı esnasında su 
şerbet, ayran g i b i bütün sulu gıda maddeleri her tarafı mazbut, kapalı ve içinde gıda mad
desinin vasıflarını bozmayacak mahiyette intihap edilmiş kaplarda bulundurulacak, ve kap
lardan ancak musluklar vasıtasıyla alınacaktır. Bu kapların içine kepçe, masrafa daldırmak 
suretiyle bu maddeleri alıp müşteriye vermek suretiyle su ve sulu gıda maddelerinin bulun
duğu kapları açık bırakmak veyahut bu maddelir bardaklara doldurarak bilahare müşteriye ver
mek üzere açıkta bekletmek yasaktır. 

Madde 33- Her türlü gıda maddelerinin imal, i s t i h s a l veya depo edilen ve satılan mü
essese veya dükkânlardan sıhhî muayene cüzdanı taşımadan veya sıhhat muayenesi b e l l i zaman
larda vize edilmemiş olan müstahdem ve işçi kullanmak yasaktır. 

Madde 34- Satılan bütün gıda maddelerinin etrafı sızıntı vermeyecek ve hariçten görül
meyecek tarzda ambalaj yapılarak müşteriye verilmesi mecburidir. Ambalaj kağıtlarının, te
miz ve evvelce kullanılmamış yeni kâğıtlar olması şarttır. 

Madde 35- Satılan ve teşhir edilen her türlü gıda maddelerinin üzerine cins, nevi ve 
mahiyeti i l e beraber fiatını b i l d i r i r b i r e r etiket konması mecburidir. Fabrika ambalajı 
i l e satılan ve üzerinde kazınmış veya basılmış olarak bu izahatı havi bulunan gıda madde
l e r i üzerine ayrıca etiket konulmasına lüzum yoktur. 

Madde 36- Her türlü gıda maddeleri yapanlar gerek perakende gerekse toptan satan
lar yaptıkları ve sattıkları maddeleri temizlik ve sarfiyatından sorumludurlar ve gıda 
maddesi üzerine konmuş e t i k e t i n gösterdiği vasıfların doğruluğunu temin etmekle yükümlü
dürler. K i r l i , saflığı bozuk ve etik e t t e k i ifadesine; gerek mahiyet ve t e r t i b i gerekse 
nisbet i itibarıyla uymayan gıda maddelerini satmak yasaktır. 

Madde 37- Gıda maddelerinin satıldığı veyahut y e n i l i p içildiği yerlerde bulunan 
müşterilere mahsus oturma y e r l e r i düz cilalı tahtadan yapılmış olacak veya üzerleri ince 
hasır, muşamba, maroken veya t a k l i d i g i b i kolay temizlenebilir ve delik, deşik ve yırtık 
yıpranmış olmayan b i r madde i l e örtülmüş olacak. Bu maddeler eskiyince değiştirilecektir. 
Bu maksatla kaba hasır sandalyeler kullanmak, oturma y e r l e r i n i kumaş vs. i l e örtmek, pey
ke kullanmak yasaktır. Lüks sınıf olan lokanta, kahvehane, çayhane, birahane g i b i yerler
deki oturma y e r l e r i n i n daima temiz tutulması lazım gelen münasip b i r kumaş i l e örtül
mesine müsaade e d i l e b i l i r . 

GIDA MADDELERİ DEPOLARI HAKKINDA TALİMATNAME: 

Madde 38- Gıda maddeleri defoları üç guruba ayrılır. 
A) Etrafına su veya hiçbir întişahı olmayacak surette mazbut ve tamamı i l e kapalı 

madeni ambalajlarda saklanır. Sade yağ, zeytinyağı beyaz peynir g i b i gıda maddeleri depo
ları 

B) Etrafına koku intişar e t t i r e b i l e n veya sulu sızıntıları olan ve çuval, bez, tah
ta, sepet g i b i ambalajlarla saklanan kaşar peyniri zeytin g i b i gıda maddeleri depoları 

C) Hiç kokusu ve hiçbir sızıntısı olmayacak çuvallar veya tahta ambalajlar içerisin
de muhafaza olunan hububat ve kuru sebze ve meyveler g i b i gıda maddeleri depoları 

Madde 39- Bütün gıda maddeleri depoları tamamı i l e mazbut kagir ve rutubetsiz olan 
meskenlerle ve içinde gıda maddesi işleyen ve satılan yerler haricinde müesseseler i l e ala
kası olmayan, içinde gıda maddelerini herhangi b i r surette kirletecek işler yapılmayan bina
larda saklanacak ve üç grup gıda maddeleri b i r b i r i n e karıştırmadan ayrı ayrı kompartımanlar
da bulundurulacaktır. 

Madde 40- Bu gıda maddelerinin adi hararet derecesinde uzun müddet saklamaya tahammü
lü olmayacak bozulabilecek olanlar mevsim icaplarına göre adi depolardan soğuk hava depola
rına veya odalarına nakledilecektir. 

Madde 41- Gıda maddeleri depolarının içinde bu maddeler haricinde başka b i r madde de
po etmek ve burada herhangi b i r imal için işçi çalıştırmak yasaktır. 

Madde 42- Kısa b i r müddet için muhtelif maddeleri saklayan tran s i t depoları gıda mad
de l e r i n i yukarıda yazılan tasnif dahilinde ayırarak gıda maddeleriyle alakası olmayan mad
delerden tamamıyla ayrılmış olan kagir bölmeli kompartımanlarda bulundurulacaktır. 

Madde 43- Gıda maddeleri imal edilen veya satılan yerlerde yapılan sıhhi teftişlerin 
n e t i c e l e r i n i ve İslah edilmesi lâzım gelen noksanlığı yazmaya mahsus b i r teftiş d e f t e r i 
bulunması mecburidir. 

NOT : Yenilecek, içilecek bütün maddelerin vasıfları i l e bu maddelerin imal, ihzar 
ve muhafaza sevkleri satışlarının murakabesi ve bu maddelerin tahsis edilmesi bozulmuş ve 
sıhhate muzir b i r mal almış şekillerin ve yenilen içilen maddelerinde herhangi b i r temas 
etmek üzere kullanılan malzeme vasıtaları hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bu hususlar
daki hükümleri i l e bu kanuna müteferriği Nizamnameler ve Sağlık Bakanlığı tarafından neşre
dilen ve edilecek olan talimatnameler ter hükümleri c a r i d i r . 
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FIRINLAR : ( EKMEK YAPMA YERLERİ) 

Madde 44- Yeniden açılacak fırınlar belediyenin bu hususta tesbit ettiği t i p fırın 
veya ekmek fabrikaları vasıflarında olacaktır. Halen mevcut fırınlar bu yönetmeliğin yürür
lüğe girdiğinden itibaren altı ay içerisinde aşağıdaki şartlara tamamıyle uyacak şekilde 
t a d i l ve ıslah edilecekler, bunu yapmayanlar kapatılacaktır. 

Madde 45- Fırınlar müstakil ve kagir binalarda kurulmuş olacaktır. Tamamıyla kagir 
olmak şartıyla diğer katları başka maksatlarla kullanılan binalarda yapılacak fırınların 
giriş ve çıkış kapısı ayrı alacak ve diğer bina kapılarıyla hiç b i r alakası olmayacak su
rette t e c r i t edilmiş bulunacaktır. 

Madde 46- Bu imalathaneler: (A) Un deposu, (B)Harman y e r i , (C) Hamurluk, (D) Fırın 
(Pişirme yeri) ve tezgah satış y e r l e r i (E) İşçi y e r l e r i n i birbirinden ayrılmış olarak 
ih t i v a edeceklerdir. 

Madde 47- Bu y e r l e r i n hepsinin bol gündüz ışığıyla aydınlatılacak tarzda yeteri 
kadar sinek girmesine mani olacak surette dışarıdan ince t e l i l e örtülmüş pencerelerin 
bulunacak ve bütün kısımların zeminleri i l e hamurluk harman y e r i ve işçilerin temizlik 
y e r l e r i n i n duvarları yerden i k i metre yüksekliğe kadar fayans veya mozaik veya çimento 
şapı i l e yıkanabilir, temizlenebilir ve su geçirmez münasip b i r madde i l e döşenmiş o-
lacak ve bu kısımların zeminlerinde k i r l i suları lağım'a sevk edecek ızgaralı ve si f o n 
l u deliği bulunacaktır. 

A- Un deposu: Rutubetsiz ve bol havalı b i r yerde yapılacak ve unlar temiz çuval
la r içinde tahta ızgaralar üzerinde t e c r i t edilmiş b i r halde saklanacaktır. 

B- Harman y e r i : Etrafında işçilerin çalışabileceği ve müsait b i r gezinti y e r i n i 
i h t i v a etmek üzere yerden en aşağı 0,5 metre yükseklikte b i r engel i l e ayrılarak köşe
l e r i yuvarlak b i r havuz şeklinde yapılacak ve iç yüzü fayans, mozaik, çimento şapı g i 
b i müneasip b i r madde i l e muntazam b i r surette döşenmiş bulunacaktır. 

C- Hamurluk i l e harman y e r i arasında unların harman yerinde hamurluğa elekten ge
çecek şevkini temin edecek tertibatı bulunacaktır. Bu elekler otomatik olacak, bulunma
dığı takdirde sabit olmak şartı i l e e l i l e harekete geçirilecektir. Hamur tekneleri ve 
kapakları meşe ve kestane g i b i sert b i r ağaçtan ve satıhları düz olacaktır. Hamur ancak 
hamur makinası i l e yapılabilir, e l ve ayakla hamur yoğurmak yasaktır. Bu makinaların te
darik edilmediği zaruri şartlarda zamanla kayıtlı i z i n l e r v e r i l e b i l i r . Hamura konacak 
tuz , kapaklı ve temiz madeni kaplarda e r i t i l d i k t e n sonra yalnız bu maksat için kullanı
lacak temiz beyaz bezlerle süzülerek ilave e d i l e c e k t i r . 

D- Fırının ağzı i l e tezgah satış y e r l e r i arasındaki mesafe buradaki işçilerin ser
bestçe çalışmasına ve hamur tahtalarının (Paşalarının) kolaylıkla alınıp verilmesini temin 
edecek genişlikte bulunacaktır. Tezgah yere zeminden en az b i r metre yükseklikte olacak 
ve üzeri fayans, mozaik, çimento şapı gibi müneassip b i r madde i l e düz olarak döşenecektir. 
Tezgah yerinin etrafında işçilerin tezgah üzerinde ekmek toplaması için ka f i genişlikte b i r 
mesafe bulunacaktır. Her ne sebeple olursa olsun tezgah üzerine çıkmak yasaktır. 

Ekmek rafları: Bir ağız fırından çıkacak bütün ekmekleri alabilecek genişlikte ola
rak kagir veyahut cilalı tahtadan yapılmış olacak ve zemin hizasından işçilerin tezgah 
üzerine çıkmadan ekmekleri alıp koyabilecekleri azami yükseklikte olacaktır. Tezgah ve raf
ların bulunduğu satış kısmını sokak ve giriş yolu üzerinde cepheleri cemakânla örtülmüş ça
lacaktır. 

E- İş y e r l e r i : İmalathane kısmının haricinde veyahut buradan hususi b i r kapı i l e ay
rılmış müneasip yerlerden tesis olacaktır. Burası işçilerin soyunup giyinmeleri ve yemek ye
meleri için tertibatı havi müsait yerlerde e l yüz yıkama musluğu, tuvalet ve duş bulunacak
tır. İşçilerin imalathane dahilinde yatırılan fırınlarda ayrıca yatıp kalkma ve yemek pişirme 
yeri olacak ve yatıp kalkma yerlerinde b i r işçinin çelik somyalı demir karyolası yatak ve ak
samı bulunacak ve bütün bu malzeme tam b i r temizlik içinde tutulacaktır. 

Madde 48- Fırınlarda süprüntü ve diğer nev'i pis şeyleri koymaya mahsus madeni i k i 
veya ihtiyaca göre başka kaplar bulundurulması ve âlelimum süprüntülerin bu kaplara atılması 
ve bilahare belediyenin gelecek çöp arabasına boşalttırılması mecburidir. 

Madde 49- Fırının bütün malzemeleri ve içinde çalışanlar tam b i r temizlik içinde bulu
nacaklar ve işçiler beyaz ceket, takke, pantolon, iş e l b i s e s i giyerek çalışacaklardır, Hamur-
kârlar iş e l b i s e s i üzerine ayrıca birde önlük takacaklardır. Bu iş e l b i s e l e r i daima temiz ve 
lekesiz olacak ve sık sık yıkanarak temizlenecektir. Fırınlarda her türlü hayvan beslenmesi 
sinek, hamam böceği g i b i haşerat bulunması ve buna meydan verilmemesi; 

Fasa bezleri daima temiz ve lekesiz bulunacak ve lüzumu kadar adedi yedek bulunacak
tır. İşçilerin iş çamaşırları veyahut sokak e l b i s e l e r i i l e çalışmaları iş e l b i s e l e r i i l e 
imalâthane dışına çıkmaları önlük yerine çuvallar takmaları yasaktır. Fırıncılar ekmek ima
linde tam sıhhatte ve mütehassıs işçi çalıştırmaya mecburdurlar. 
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Madde 50- Fırınlarda imal olunan ekmekler; Gerek ekmekler gerekse ekmeklik maddeler 
belediye encümenince tesbit edilen nisbetten fazla esmer (Randımanı Düşük) i y i pişmemiş ve 
tesbit edilen gramajdan eksik çıkarıldığı veya v e r i l e n narhtan f a z l a f i a t l a satıldığı tesbit 
e d i l i r s e bu ekmekler e) konularak belediyece ucuz f i a t l a sattırılır. Ekmeklere c i l a sürülme
s i yasaktır. 

Madde 51- Ekmeklerin hangi fırına a i t bulunduğunu, yapılacak kontrollerde kolaylık 
sağlamak üzere; her ekmek imalatçısı adını ve unvanını gösterir birer damga yaptırarak ek
meklerin münasip y e r i n i damgalaması ve bu damgaları ağızları kapalı b i r kutu içinde muhafa
za etmesi mecburidir. 

Madde 52- Fırınları i l e ekmek nakliye ve satış yerlerinde bulunan ve seyyar satı
cılar ve çalışanlar işe başlamadan evvel sağlık cüzdanı almaya, sağlık muayenesini her 
üç ayda b i r vize ettirmesi mecburdur. Sağlık muayenesini yaptırmayan ve cüzdan bulundur
mayan, muayenelerini zamanında yaptırmayanların çalışması ve iş sahi p l e r i tarafından ça
lıştırılması yasaktır. Bu yasakların yerine getirilmesinde müessese sah i p l e r i mesuldür. 

Madde 53- Fırınlarda imâl olunan ekmeklerin fevkâlede pişkin olmasına ve kabukla
rının kızarıp içerisinin hamur kalmamasına, fazla tuzlu olmamasına ve her türlü haşe-
rattan ve p i s l i k t e n ayrı bulunmasına dikkat e d i l e c e k t i r . Aksi takdirde bu g i b i b i r madde 
ekmek içerisinde görüldüğünde ekmekler müsaadere edilerek imha olunur. 

Madde 54- Fırıncılar günlük un istikasını işlemek zorundadırlar. Belediyeden ha
bersiz ekmek çıkarmayıp ekmek sıkıntısına sebebiyet vermek yasaktır. Herhangi b i r maze
r e t i olduğunda mutlak suretle belediye ye haber vermek zorundadır. 

Madde 55- Fırancala, simit, çavdar ekmeği yapan fırınlar'da bu hükümlere t a b i d i r . 

EKMEK NAKLİ VE SATIŞI: 

Madde 56- Fırınlardan perakende satış yerlerine, dükkânlara veya tüketim y e r l e r i -
ne ekmeklerin nakli için tamamıyle çinko veya galvenize saç veyahut kontrapilak döşen
miş ve toz girmeyecek surette mazbut ve uyumlu bir surette her tarafı kapalı, kapıları 
yan veya arka tarafından açılan raf tertibatına haiz hususi kamyonlar veya arabalarla 
diğer nakil vasıtalarına yükletilmek veya elde taşımak üzere aynı şartlarla yapılmış do
laplar veya sandıklar kullanılacaktır. 

Madde 57- Sularla i l g i l i olarak yapılacak bilumum çalışmalar da kaynak suları i-
çin (S.Sos.Yar.Bakanlığınca yayınlanmış bulunan ) 289 Sayılı kaynak suları yönetmeliği 
içme ve kullanma suları için de gıda maddeleri tüzüğünün 423. ve i l g i l i müteakip madde
l e r i uygulanır. 

GAZOZ İMALATHANELERİ : 
Madde 58- Bu imalathaneler meskenlerle veyahut diğer san'at ve ti c a r e t y e r l e r i y l e 

doğrudan doğruya alakası olmayan her tarafı kagir binalar da tesis edilecekler ve b i r b i 
rinden ayrılmış olarak; 

1- a) (Mevcutsa) i p t i d a i maddeler deposu, b) Şurup imal y e r i c) Gazoz hazırlama 
kısmı d) K i r l i ve kullanılmış şişelerin yıkandığı kısım , e) Doldurulmuş şişelerin 
depo y e r i , f) İşçi y e r l e r i n i i h t i v a edecektir. 

2- Bütün kısımların zemini i l e işçi yerlerinden başka diğer kısımların (2) metre 
yüksekliğe kadar duvarları fayans, mozaik, sap, çimento g i b i su geçirmez ve yıkanarak te
mizlenebilir b i r madde i l e örtülmüş olacak ve zemini münasip yerlerinde k i r l i veya
hut yıkantı sularını lağıma sevk edecek ızgaralı ve sif o n l u d e l i k l e r bulunacaktır. 

3- Her tarafı gündüz ışığı i l e tamamıyla aydınlatılmasına k a f i gelecek sayıda ve 
genişlikte ve dışarıdan sinek girmesine mani olacak surette ince t e l i l e örtülü pencere
l e r i bulunacaktır. 

4- Muntazam işler t e r t i p l e r i i l e imalathane havası değiştirilecektir. 
5- Muhtelif imal ve temizlik işleri için kullanılan bütün r a f l a r , masalar, küveyt-

le r ve depoların üzerleri fayans veya buna benzer b i r madde i l e örtülecek, bunlardan ma
deni olanların emaye i l e döşeli bulunması veyahut mayalanmaz bozulmaz evsafta olması 
temin e d i l e c e k t i r . 

6- K i r l i şişelerin kaba k i r l e r i alındıktan sonra ve e t i k e t l e r i çıkarıldıktan sonra 
Z 2,4 nisbetinde sodalı ve sabunlu sıcak sularla temizlenecek ve içinden kaynar su veya 
(1000) l i k buhar geçirilerek dezenfekte e d i l e c e k t i r . 

7- Gazoz imalinde kullanılacak şişeler renksiz olacak ve doldurulmuş şişelerin 
ağızları iç kısmı aliminyum veyahut kalay kaplı madeni kapsüllerle kapatılmış olacaktır. 

8- Gerek gazoz imali gerekse temizlik maksadıyla doğrudan doğruya kaptaj tesisatı
na bağlı memba suları veya merkezi olarak dağıtılan şehir suyu kullanılacak, bu suyun bu
lunmadığı yerlerde temiz olduğu sıhhat kurulunca tesbit ve tasdik edilmiş sularla doldu
rulmuş ve en aşağı 1 ton hacminde olan depolara bağlı su tesisatı yapılmış olacaktır. 
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9- Gazoz ve her türlü meşrubat imalathenelerinde şişe yıkama doldurma ve kapsulleme 
işlemlerinin e l değmeden otomatik c i h a z l a r l a yapılması mecburidir. 

10- Perakende gazoz satılan ve içilen yerler perakende su satışı yapılan yerler 
hakkındaki hükümlere bağlıdır. 

KASAPLAR: 
Hadde 59- Belediye mezbahasından başka yerlerde her türlü kasaplık hayvan kesilmesi 

yasaktır. 
Hadde 60- Mezbahada kesilen hayvan e t l e r i n i n nakli için galvanizli saç veya çinko 

i l e döşenmiş her tarafı kapalı hususi vasıtalar kullanılacaktır. Bu vasıtalarda müteaddit 
havalandırma menfezleri bulunacak ve e t l e r b i r b i r i n e sıkıştırılmadan üst üste konmadan 
çengellere asılı olarak nakledilecektir. 

Et taşıma vasıtalarından başka nakil et taşınması ve et nakline mahsus vasıtalarla 
etten başka bir madde taşımak yasaktır. 

Madde 61- Kasap dükkânlarında aşağıda yazılı sıhhi şartlara uyulacaktır. 
a) Kasap dükkânları her tarafı kagir binalarda olacak ve diğer işler yapılan veya 

yatılan, oturulan yerlerde doğrudan doğruya alakası olmayacaktır. 
b) Kasap dükkânlarına g i r i p çıkmak için b i r veya birbuçuk metre genişliğindeki kıs

mı serbest kalanak üzere dükkânların ön cephelerinin geri kalan kısımları sabit bulunacak 
ancak bir camekanla örtülmüş bulunacaktır. 

c) E t l e r i n muhafazası için soğuk hava tesisatı bulunmayan dükkânların ön cephesin 
deki camekansız kısımların gece örtülmesi için içindeki kedi, fare girmeyecek fakat hava 
cereyanına temin edecek surette şebekeyi kalın telden yapılmış i s t o r l u vasıtalar veyahut 
üzeri ayrı ebatta t e l i l e örtülmüş demir parmaklıklar kullanılacaktır. 

d) Dükkanların zemini veya Zemininden en az 2 m. yüksekliği kadar duvarları her 
zaman yıkanacak, temizlenecek fayans, karosimon, mozaik g i b i su geçmez münasio madde i l e 
döşeli bulunacak, duvarların tavana kadar geri kalan kısımları i l e tavan kısmıda sıvalı 
ve üzeri yağlı boya olacak, b i r taraftan delik deşik bulunmayacaktır. 

e) Şehir suyuna ve şehir suyu bulunmayan yerlerde temizliği sıhhat heyetince tesbit 
edilmiş sularla doldurulmuş b i r depoya bağlı olan ve k i r l i suları doğrudun doğruya lâğıma 
sevk edilen b i r lavabo bulunacaktır. 

Dükkânın yıkanma suları zeminin münasip b i r yerinde yapılacak ıskaralı ve sifonlu 
b i r d e l i k l e lâğım çukuruna veya lağım kanalına akıtılacaktır. 

f) Tezgahlar mermer veya mozaik g i b i su geçmez ve yıkanır temizlenebilir b i r madde 
i l e döşenmiş olacak ağaç kütükleri kıyma makineleri iş haricinde b i r çinko kapla daima 
örtülü bulunacaktır. 

ğ) Tezgah altında iç i çinko veya galvenize saç levhalarla yapılmış olması gereken 
dirhem dolabından başka dolap veya çekmece bulunmayacaktır. Hayvan aksamına a i t her türlü 
artıklar, süprüntüler ve çöpler ağzı kapalı madeni kutulara konacak ve bu kutular her gün yı
kanarak temizlenecektir. 

h) Etle r madeni veya içi çinko döşeli ve yağlı boyalı sürme kapalı t e l kafeslerde 
veya soğuk hava depoları içinde bütün olarak veyahut büyük parçalar halinde birbirinden 
aralıklı asılı bulundurulacaktır. Kasap dükkânlarında t e l kafesler haricinde ancak e t l e 
r i n satılırken asılıp kesilmesi için birkaç çengel bulu n a b i l i r . 

Dolap ve kafesl e r i örten t e l l e r kalaylı veya beyaz olacak t e l gözlerinin genişli
ği i k i milimetreyi geçmeyecektir. İçinde et teşhir edilen cephe camekânlarının iç tarafı 
da aynı vasfta t e l i l e örtülecektir. Dükkân dışında veya giriş çıkış yolu üzerinde ve do
laplar haricinde et satılması yasaktır. 

j) E t l e r i n üzerlerinde madeni barakalar veyahut süs bakımından r e n k l i kâğıtlar ya-
pıştırmak yasaktır. 

k) Bütün veya parça halinde bulunan bilcümle e t l e r i n üzerine koyun, keçi, sağır, 
manda v.s. .... ile erkek veya dişi olduğunu ve e t i n çeşit ve özelliğini ve fiatını b i l 
d i r i r boyalı çinko veya emaye et i k e t l e r konacaktır. 

Keçi ve manda e t i satan kasaplar bu e t l e r i n dükkânlarında satıldığını göstermek ü
zere belediyece yaptırılan levhayı bedeli mukabilinde alıp halkın kolaylıkla görebilece
ği yere asacaktır. Bu levhaların etrafında veya üzerinde görülmesine mani olabilecek hiç
bi r şey bulundurulmayacağı g i b i daima temiz tutulacaktır. 

1- Satılan e t l e r tartıldıktan sonra ambalaj kağıtlarına sarılarak her tarafı 
tamamen örtülü muntazam b i r paket halinde müşteriye v e r i l e c e k t i r . E t l e r i n kaba kağıtlar
la tartılması yasaktır. 

Madde 62- Büyük parça e t l e r i n dükkânlarda herhangi b i r yere gönderilmesi için çin
ko kaplı ve üzeri kapalı temiz kâplar kullanılacaktır. 
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Madde 63- Kasap dükkânlarında kıyma makinası bulundurulması mecburidir. Kıyma müş
ter i n i n gözü Önünde yapılacaktır. Hazır kıyma bulundurmak yasaktır. 

Madde 64- Başka yerlerde k e s i l i p temizlenmiş olmak ve ayrı b i r dolap içinde bu
lundurmak şartı ile kasap dükkânlarında kümes hayvanlarıda satılabilir. Ancak ayakları
nın hane mafsalından kesilmiş olması lâzımdır. 

Madde 65- Dükkan her gün yıkanacak tezgah ve kütükler kıyma makinaları sodalı ve 
sabunlu sularla fırçalanarak temizlenecektir. 

Kasap dükkanlarında çalışanlar uzun ve temiz bir gömlek giyecekler ve dükkânın 
her tarafı tam b i r temizlik içinde bulunacaktır. Kullanılan k e s i c i a l e t l e r paslanmaz 
cinsten olacak ve sapları madeni ve abonozdan olup, adi tahtadan olmayacaktır. Kemiklerin 
kesilmesi için kemik testeresi kullanılacaktır. 

Madde 66- Pazar yerlerinde kasaplık edenler, içi iyice çinko kaplı ve dışı yağlı 
boyalı t e l kafes kullanacaklardır. Artıklarla süprüntüleri koymak için ağzı kapalı madeni 
b i r kutu bulundurulacaktır. Bunlarında kasap dükkânlarının etlere a i t hükümlerine uyma
ları mecburidir. 

SAKATAT SATANLAR: 
Madde 67- Sakatat satılacak dükkanlarda zeminin ve duvarların su geçmez maddelerden 

olması ve yerde lağıma bağlı sifonlu ızgaralı b i r delik bulunması , kasap dükkanlarında 
olduğu g i b i temizliğe dikkat edilmesi akarsu bulunması şarttır. Sakatat soğuk hava depola
rında veya t e l kafesler içinde satışa arzı mecburidir. Üflenerek şişirilmiş akciğerlerin 
satılması ve temizlenmiş sakatatın nakli ve satılması yasaktır. Sakatat temizlenip g e t i r i 
l e c e k t i r . 

ŞEHİRDE SAKATAT NAKLİ: 
Madde 68- Şehir dahilinde mezbahadan satış yerlerine ciğer, beyin, işkembe g i b i hay

van aksamının nakli için içi ve rafları muntazam b i r surette galvenize saç i l e örtülmüş 
ve her tarafı kapalı ve hava cereyanı için d e l i k l e r i bulunan motorlu vasıtalar, at ara
baları veyahut e l arabaları kullanılacaktır. Bu vasıtaların içinde başka maddelerde nak
letmek veyahut bunlardan başka vasıtalarla veya açıkta sakatat nakletmek yasaktır. 

HARİÇTEN ŞEHRE SAKATAT NAKLİ : 
Madde 69- Hariçten şehre sakatat naklinde şu şartlara uyulacaktır. 
1- Sakatat; içerisi çinko kaplı sandıklar içinde k a f i miktar buzla i s t i f edilmiş 

olmak şartı i l e sevkedilecektir. 
2- Kabın içerisine konulacak buz miktarının sakatadın başkalaşıp bozulmaksızın ve 

buz erimeksizin mahalline vasıl olmasını temin edecek surette ve en aşağı sakatatın ağır
lığının üç m i s l i ağırlığında tesbit edilmesi gerekir. 

3- Bu suretle sevk edilen sakatat çıkış yerinde resmî veteriner veya tabip tara
fından muayene edilecek ve aynı gün zarfında kesilmiş hayvanlara a i t olduklarına ve taze 
bulunduklarına dair alınacak rapor sevk kağıtları arasına konulacaktır. 

4- Her defasında bu kapların içerisi sodalı sıcak su i l e yıkanarak temiz bulundu
rulacaktır. 

5- Bu suretle sevk edilen sakatat sevk edildiği mahalli hükümet ve belediye tabibi 
tarafından görülerek sevk kağıdı arasında sıhhî raporu tetkik ve kapların uygunluğu ve sa
katatın bozulmamış bulunduğu tetkik edilmeden satılmasına müsaade edilmeyecektir. 

SEYYAR KASAPLAR: 
Madde 70- Seyyar kasaplık ve seyyar sakatat satıcılığı yasaktır. ( Belediye lüzum 

gördüğü takdirde) şehir kenar mahallerinde ve sayfiyelerde hususi yapılmış t e l dolaplarda 
sakatat satılmasına müsaade e d i l e b i l i r . 

TAVUK KESİM YERLERİ VE TAVUKÇU DÜKKÂNLARI 

Madde 71- 1) Kümes hayvanların a i t kesim y e r l e r i meskun sahaya 1 Km. uzaklıkta ya
pılacaktır. 

2) Kesim y e r l e r i , yerleşim y e r l e r i y l e irtibatı bulunan, su ve elektriği mevcut yer
lerde kurulacaktır. 

3) Kesim y e r l e r i n i n etrafında en az 250 M.lik b i r koruma bandı bırakılacaktır, 
4) B i r i n c i sınıf gayrî sıhhî müesseselerden olan kesim y e r l e r i yapılmadan önce, 

büyüklükleri, günlük kesim kapasiteleri dikkate alınarak hazırlanacak projelere göre sap
tanacak ve bu projeler sağ ve sos-Yar.Başkanlığınca onaylanacak, bundan Önce bu talimatta 
b e l i r t i l e n yerleşim şartlarına uygunluğu i l sağlık makamınca b i r rapora bağlanacaktır. Ay
rıca her kesim yerinde sorumlu b i r veteriner hekim istihdam edilecektir. 

5) Kesim y e r l e r i n i n iç duvarları 2,5 metre yüksekliğine kadar fayans, açık renkli 
mermer v.b. maddelerle kaplanacak, zeminde yıkama sularının drenajını sağlayacak ızgara 
tertibatı bulunacaktır. 
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6) Kesim y e r l e r i ; Kesim, haşlama, tüy, yolma ve temizleme, iç organlarını çıkarma, 
paketleme ve soğuk muhafaza bölümlerini haiz olacaktır. 

7) Artık maddeleri için yeteri kadar madeni kap temin edilecek, artıklar mutlaka 
tesisten uzak çukarlara gömülecek veya b i r yakma fırınında imhası sağlanacaktır. Ayrıca 
yem sanayiinde kullanılması söz konusu olduğu takdirde 24 saat içinde ve çevresine zarar 
vermeyecek her türlü önlemler alınarak kesim yerinden uzaklaştırılacaktır. 

8) Kesim y e r i tek katlı yapılacak ve üzerine hangi amaçla olursa olsun b i r yapı ku
rulmayacaktır. 

9) Kesim yerine a i t artık sular tasfiye işlemine tabi tutularak izale edilecektir. 
10) Kesim yerlerinde çalışan personel için yeteri miktarda lavoba, yıkanma ve soyun

ma y e r i , sıcak su bulunacaktır. 
11) Kesim yerinde kullanılacak su, günlük hayvan sayısına göre her hayvan 15 l i t r e 

olmak üzere hesaplanacak kullanma suyu mutlaka klorlanacaktır. 
12) Kesim yerinde kimyasal ve bakteriyolojik n i t e l i k l e r i mevzuatlara uygun y e t e r l i 

miktarda içme suyu temin edilecek ve tüm sular i k i ayda b i r her i k i yönden muayene edi
l e c e k t i r . 

13) Kesim yerinde havalandırma ve t a b i i ışıklandırma sağlanacaktır. Kesim y e r l e r i 
devamlı temiz tutulacak, hiçbir yerinde artık bulunmayacak ve 15 günde b i r tümü dezenfek
te e d i l e c e k t i r . 

14) Günlük kesim kapasitesi 100 hayvandan fazla olan kesim yerlerinde soğuk hava 
t e s i s i kurulacaktır. 

Ayrıca kümes hayvanlarının taşındığı taşıt araçlarının dezenfekte edileceği b i r yer 
bulunacaktır. 

Kesim ve diğer işlemler: 
15) Kümes hayvanları, kesim yerlerine pl a s t i k veya tahta kafesler içinde g e t i r i 

lecek ve kesime alınmadan önce altları çinko kaplı su ve yem kapları bulunan tahta veya 
plasti k kafeslerde, sıkışık olmayacak şekilde muhafaza edilecek, tavuk, hindi, kaz, ör
dek ayrı kafeslere konulacak, kafeslerin dibine saman dökülmeyecek ve bu bölümde vete
riner hekimler tarafından canlı muayeneleri yapılacaktır. 

16) Kafesler devamlı temiz tutulacak her hafta dezenfekte edilecektir. 
17) Kümes hayvanları kafesten askıya alınarak kesim salonuna getirilecek, kesime 

geçmeden önce içine elektrik verilmiş su dolu b i r kanaldan geçirilerek veya başka ben
zeri yöntemle uyuşturularak kesimleri yapılacaktır. 

18) Kesimden sonra askıda kanın akması sağlanacak ve bekletilmeden haşlama kaza
nına atılacaktır. Haşlama kazanında ortalama 550 C. de 75 saniye tutulacak, sonra tüyle
r i Özellikle mekanik y o l l a tamamiyle temizlenecek ve sonuçta kalan ince tüyler alevden 
geçirilecektir. 

19) Bundan sonra hayvanların ayak uçları kesilecek iç organları çıkarılıp, taşlık, 
boyun,karaciğer ayrı ayrı temizlenip bu safhada veteriner hekimlerin kontrolünden sonra 
usulüne uygun damgalanacak. 

20) Bütün bu işler sona erdiğinde kesilmiş hayvanlar tekrar yıkanarak süzülecek ve 
paketlenip ön soğutmaya alınacaktır. 

21) Kesilen hayvanlar aynı gün tüketilecekse temiz ve tercihen soğuk muhafaza t e s i 
satına sahip araçlarla tüketim yerlerine sevk edilecek aksi takdirde soğuk dondurma t e s i s 
lerinde dondurularak -18 C! de muhafaza ed i l e c e k t i r . 

GENEL HÜKÜMLER: 

22) Kesim yerinde kullanılan alet ve malzemeler temiz tutulacak, kesim sona erdiğin
de dezenfekte ed i l e c e k t i r . 

23) Kesim yerinde ve civarında kemirici hayvanlar böcekler sinekler ve diğer haşerat-
la devamlı mücadele edilecek, kedi, köpek ve diğer kanatlılar kesim yerlerinden uzaklaştı
rılacaktır. 

24) Kesim yerine, çalışanlar dışında kimse girmeyecek, çalışanların sağlık kontrol-
ları düzenli yaptırılacak ve her bölümde görevli personel tulum, l a s t i k çizme giyecek, ko
lay temizlenir Önlük takılacaktır, 

25) Kesim yerinde izlenecek iş akım şeması aşağıdaki şekilde olacaktır. 
-Hayvan kabulü 
-Kıskaçlarla inciklerinden asılması, 
- E l e k t i r i k l i şokla sakinleştirme, 
-Kesim, 
-Kanın akıtılması. 
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-Sıcak suyun içinde tutma, 
-Tüylerinin temizlenmesi 
-Gövdenin bağlanması, 
Ayakların ve yağ kesesinin k e s i l i p ayrılması, 
-Boyun gövdesine uzunlamasına b i r kesit yapıp ön mide solunum borusunun çıkarılması, 
-İç organların çıkarılması i l e i l g i l i b i r k e s i t i n yapılması, ve iç organların dı

şarı alınması, 
-Sağlık yönünden muayene, 
-Yenilebilen, iç organların (Kalp, karaciğer , taşlık) ayrılması ve temizlenmesi, 
-Akciğerlerin ve boynun ayrılması, 
-Suyun süzülmesi, 
-Sınıflandırma ve gerekiyorsa parçalama, paketleme ve piyasaya sunma 
26- Bu talimat şartlarına uymayan t e s i s l e r 1 yıl sonunda gerekli değişiklikleri 

yapmakla zorunludur. 
Madde 72- Av kuşları müstesna olmak üzere tavuk, hindi, kaz, Ördek ve emsali kü

mesi hayvanlarının kesildikten sonra tüylü olarak ve barsakları çıkarılmadan teşhir e d i l 
mesi ve saklanması yasaktır. 

Hadde 73- Tavukhanedeki tavuklardan ölüm vakası husule geldiğinde dükkân sahibinin 
şube veterinerine malûmat vermesi ve ölümün sebebini tesbit ettirmesi mecburidir. 

Madde 74- Tavukların g e l d i k l e r i mıntıkalardan bulaşıcı hastalık olmadığına dair 
çıkış yeri belgesi alınacaktır. Dükkân s a h i p l e r i talep vukuunda belgeyi şube veterine
rine göstermeğe mecburdur. 

Madde 75- İçinde d i r i tavuk beslenip kesilen tavukçu dükkanlarında satılmak Üze
re başka hiçbir gıda maddesi bulundurulmaz. 

BALIKÇILAR: 
Madde 76- Balıkçı dükkânlarının sahip olmaları, uymaları lâzım gelen vasıflar ve 

şartlar şunlardır. 
1- Balıkçı dükkanları kagir ve genişliği en az 300 Cm. derinliği en az 300 Cm. olacak 

ve dükkânın meskenler veya dükkânlarla doğrudan doğruya hiç bîr alakası olmayacaktır. Zemi
ni ve zeminden 2 M. Yüksekliğe kadar duvarları daima yıkanabilir şekilde su geçirmez b i r 
maddeden yapılmış olacak ve dükkânın içinde ve zeminin münasip yerinde ızgaralı ve s i f o n 
lu b i r delik bulunacak ve bütün k i r l i sular bu delik vasıtasıyla lâğıma akıtılacaktır. 

2- Balıklar beton, mermer veya üzerine fayans, karosiman veya mozaik döşenmiş r a f l a r 
veya tezgahlar üzerinde bulundurulacak ve tezgah veya r a f l a r sık sık yıkanarak suları sa
bit b i r boru i l e doğrudan doğruya lâğıma katılacaktır. 

3- Balıkçı dükkânlarında temiz akarsu tertibatı bulundurulması mecburidir. 
4- Her türlü artıklar ve süprüntüler ağzı daima kapalı duran madeni kaplarda topla

nacaktır. 
5- Balık satanlar su geçirmez birer önlük takacaklardır. 
6- Balıkçılar sattıkları balıkları müşterilerine sağlam ve temiz kağıtlara sararak 

suları ve kanları dışarıya hiç sızdırmayacak surette muntazam paket yapıp vereceklerdir. 
Açıkta balık taşımak yasaktır. Balıkçı dükkânlarında su ürünlerinden başka birşey satıl
ması yasaktır. 

7- Balıkçı dükkânlarında balıkların v.s. su mahsulâtının yıkanıp temizlenmesi sa
tılması için temiz su kullanılacaktır. Balık vs. nin üzerinde k i r l i örtüler, bezler ve 
çuvallar koymak yasaktır. 

8- İstiridyeyi açılmış olarak midye ve emsalinin kabuğundan çıkarıp su içinde 
satmak yasaktır. 

9- Balık kesilen tahta ve bıçaklar vs. levazımı temiz olacak ve bu dükkanlar tam 
bir temizlik içinde bulunacaktır. Balıkların ve sepetlerin yerlere konması yasaktır. 

BALIK NAKLİ: 
Madde 77- Şehir dahilinde balıkhaneden balıkçı dükkanlarına vaki olan balık n a k l i 

yatı her türlü sıhhi şartlara uygun ve sırf bu maksatla kullanılan motorlu veyahut atlı 
vasıtalar veya e l arabaları i l e yapılır. Bu vasıtaların içi ve bulunduğu takdirde rafları 
muntazam surette galvenize saç döşeli olacak ve balıklar sepetlere veyahut buna benzer kap
l a r içinde olarak bu arabalara konulmak suretiyle nakledilecektir. Bu nakliyat esnasında dı
şarıya hiç bir sızıntı ve akıntı husulüne katiyen meydan verilmeyecektir. Bu vasıtaların 
içi her gün yıkanıp temizlenmiş olacaktır. Bu vasıtalarla başka maddeler taşınması yasak
tır. 
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SEYYAR BALIKÇILAR 
Madde 78_ Şehir dahilinde seyyar balık satışı ancak suyun ve kanın sokağa akmaması 

için icap eden tertibatı havi kaplarla yapılır. Seyyar bakılçılar balık vesaire artıklarını 
beraberinde bulunduracakları ag2ı kapalı mazbut ve madeni kaplarla saklayacaklardır. 

KONSERVECİLER: 
Madde 79- Hararetle ta'kim usulü takip eden müesseseler: 
Hararetle ta'kim usulüne tatbik eden ( et , balık, meyve ve sebze ) konserve imalât

haneleridir. 
1- Bu mahaller tamamen müstakil ve kagir binalarda olacak ve; 
a) İptidai maddeleri ayıklama, hazırlama. 
b) Pişirme ve kutulara koyma. 
c) Ta'kim etme. 
d) Etiketleme ve depo. 
e) Kutu yapma. 
f) Bulaşık kapları yıkamak. 
g) Ambalaj ve etiketleme mahalli. 
h) İmalâthane içinde olmamak şartıyle işçiler için soyunup giyinme, yıkanma, yemek 

yeme mahalleri i l e sıhhi tertibatı haiz abdeshaneler bulunacaktır. 
2- İmalâthenenin zemini tamamen ve duvarları zeminden en az i k i metre yüksekliğe ka

dar su geçmez ve daima yıkanabilir b i r madde i l e döşenmiş olacak ve zeminin icap eden yer
lerinde ucu mecraya bağlı sifonlu ve ızgaralı d e l i k l e r bulunacak ve hiç b i r su b i r i k i n t i s i 
olmıyacaktır. 

3- İmalâthanenin her tarfı bol gündüz ışığı i l e aydınlatılmış olmak üzere ka f i dere
cede pencereler olacak ve bu pencerelerin her tarafı ince t e l i l e örtülü bulunacak ve lazım 
olduğu kadar hava temizleme tertibatı yapılacaktır. Harice açılan kapıların iç taraflarında 
içe veya dışa doğru açılabilir t e l kapı konulacaktır. 

4- İmalathanelerde şehir suyu tesisatı bulunacak, şehir suyu geçmeyen mıntıkalarda 
en az yarım tonluk temiz su deposu bulundurulacaktır. İmalathanenin lüzumlu mahallerinde bu 
depolardan borularla su sevk ed i l e c e k t i r . 

5- Ocak ve kazanlar, e t l e r i n bulundurulduğu ve tuzlandığı yerlerden ayrı olacak ve du
man veya gaz çıkararak imalathanenin içine ve dışına zarar vermemeleri için muntazam bacala
rı bulunacaktır. 

6- Bütün işçiler beyaz iş gömleği giyeceklerdir. 
7- Kullanılan her türlü a l e t i , kaplar ve vasıtalar tam b i r temizlik içinde bulunacak 

ve et hazır hale gelinceye kadar bakır, kurşun, sırlı ve tahta kaplar içine koymıyacak, 
etin dokunacağı her şey aralıksız çatlaksız muntazam ve düzgün bulunmak şartıyla mermer, 
beyaz çini veya mozaik olacaktır. 

8- E t l e r i kesmek ve doğramak için kullanılan a l e t l e r paslanmaz ve kolay temizlenir 
cinsinden olacaktır. 

9- Sucuk ve pastırmalar imalâthanenin içinde, sadece bu iş için yaptırılmış bol hava 
ceryanı olan yerlerde kurutulacaktır. 

Madde 80- Pastırma, sucuk, kavurma ve emsali satılan dükkânlarda bu maddelerin rutu
b e t l i , tozlu, doğrudan doğruya güneşe ve h a r i c i t e s i r l e r e mağruz açık yerlerde ve diğer mal
zeme arasında bulundurulması yasaktır. 

Teşhir edilen mallar kapalı cemakânlar içinde bulundurulacaktır. 
Bunları kesmek, ayırmak için kullanılan bıçak, tezgah vs. nin temiz tutulması mecbu

r i d i r . 
Madde 81- Pastırma, sucuk, kavurma ve emsali toptancılar mallarını soğuk hava deposu 

veya oda veyahut dolaplarında muhafaza etmeye mecburdurlar. Perakendeciler bozdolabı olmadı
ğı taktirde ancak b i r haftalık satışa yetecek kadar malı bulundurabilirler. 

BALIK TUZLAMA YERLERİ: 
Medde 82- Balık tuzlama y e r l e r i münhasıran bu işe mahsus olarak aşağıda yazılı özel

l i k l e r i bulunan kagir binalarda yapılacaktır. 
1- Burada: Genel balıkların bulunduğu, ayıklandığı yer i l e tuzlama ve fıçılara doldur

ma y e r i ve dolmuş fıçıların bekleme y e r l e r i hiç birinden sabit bölmelerlle ayrılmış olacaktır. 
2- Bütün aksamı tamamen gündüz ışığı i l e aydınlanacak surette pencereleri bulunacak ve 

pencereler dışarıdan ince b i r t e l l e örtülmüş olacaktır. Pencerelerin üst kısmına hava temiz
lenmesini temin edecek surette veya otomatik vantilasyon tertibatı yapılacaktır. 

3- Bütün kısımların zemini 2,5 m. yüksekliğe kadar duvarları her v a t i t yıkanabilecek 
ve temizlenecek surette ( Karosimon, mozayik veya fayans gibi münaasip b i r madde i l e örtül
müş olacaktır. 
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4- Her kısımda, lağımda nihayetlenen ızgaralı ve sif o n l u ve d e l i k l i b i r taş olacak ve 
hiç b i r yerinde su b i r i k i n t i s i hasıl olmamak üzere zemin bu d e l i k l e r istikâmetinde hafifçe 
m e y i l l i olacaktır. 

5- Tuzlama yerlerinde balıkları yıkamak ve temizlemek için şehir suyu tesisatı yapıla
caktır. Şehir suyu bulumadığı yerlerde bu tesisat en aşağı yarım tonluk temizliği sağlık teş
kilatınca tesbit edilecek temiz su i l e doldurulmuş depolara bağlanacaktır. 

6- İşçilere hususi iş e l b i s e s i verilecek ve temizlenmeleri için lavabolar yapılacaktır. 
BAKKALLAR: 
Madde 83- Bakkalların tabi olacakları sıhhi şartlar şunlardır. 
1- Meskenlerle doğrudan doğruya ilişiği olmıyan kagir dükkânlarda kurulacak ve sokak 

cepheleri camekanla örtülmüş olacaktır. 
2- Zeminleri yıkanarak temizlenebilen ve su geçirmez münasip b i r madde i l e döşenmiş 

olacak ve yıkama suları ızgaraların ve ızgaralı sifonlu d e l i k l e r l e lağıma sevk edilecektir. 
3- Her tarafı bol gündüz ışığı i l e aydınlatılacak ve açılıp kapanabilir pencereleri 

dışarıdan ince t e l i l e örtülmüş olacaktır. 
4- Bütün malzeme çeşit ve cinsine göre b i r tasnife tabi tutularak yerden yüksek ola

rak yapılan hususi bölmeler, r a f l a r veya kompartımanlarda saklanacak ve mahiyeti i t i b a r i y l e 
b i r b i r l e r i n i kirletebilecek olan maddeler birbirinden tamamen ayrı bulundurulacaktır. 

5- Soyulmadan, pişirilmeden veya yıkanmadan yenebilen maddeler toz ve sinek girmesine 
mani olacak surette hususi camekânlı yerlerde saklanacak ve bunlardan lüzum görülenler için 
ince t e l i l e örtülmüş havalandırma d e l i k l e r i yapılacaktır. 

6- Her türlü temizlik maksadıyla bakkal dükkânlarında yalağı lağıma bağlı akarsu ter
tibatı bulunacaktır. 

7- Bakkal dükkanlarında sinek, böcek, fare bulunmasına mahal verilmeyecektir. 
8- Bakkalların daima temiz tutulan b i r iş gömleği giymesi gerek şahsi t e m i z l i k l e r i n i 

ve gerekse dükkânının her tarfını tam b i r temizlik içinde bulunmasını temin etmeleri mecbu
r i d i r . Gıda maddeleri ambalajında k i r l i kağıt kullanılması yasaktır. 

LOKANTALAR, AŞÇI DÜKKÂNLARI, KEBAPÇILAR ve İŞKEMBECİLER: 
Madde 84- Bu ye r l e r i n tabi olacağı sıhhi şartlar 
1- a) Yemek yemeğe 

b) Pişirmeğe, 
c) Kapları yıkamağa mahsus olmak üzere birbirinden ayrı en az üç kısımdan teşek-

kül edecek ve her kısmın zemini yıkanabilecek şekilde su geçmez b i r madde i l e döşeli buluna
cak ve zeminin münasip yerlerinde b i r ucu mecraya bağlı ızgaralı; sifonlu d e l i k l e r i olacak
tır. Bu dükkânların halen mevcut olanlarının yemek pişirme ve bulaşık yıkama y e r l e r i n i n ze
mini beton veya çini i l e döşenmek şartıyla yalnız yemek yeme mahallerinin tahta olmasına mü
saade e d i l i r . Bu ahşap zemin parke olmadığı takdirde muşamba i l e örtülecektir. Kapların yı
kanacağı yerlere yemek pişirmeğe mahsus olan kısımların duvarları 1,5 m. yüksekliğe kadar 
fayans, mermer veya çini g i b i yıkanabilir b i r madde i l e kaplanmış olacaktır. Bulaşık mahal
l e r i mermer veya dökme mozaik taştan olacak ve yıkanmış kapların süzülmesi için oluklu b i r 
kısım bulunacaktır. 

2- Dükkânların ön tarafı camekanla kapalı olacaktır. Yenilecek şeylerin açıkta bulun
durulması ve açıkta pişirilmesi ve v i t r i n l e r d e pişmiş veya çiğ olarak yemek vs. teşhiri ya
saktır. Yemek yenilen salonda pişirilmiş olarak ateş üzerinde teşhir olunan yemeklere mahsus 
yer tavana kadar b i r camlı bölme i l e salondan ayrılmış olacak ve yemekler buradan b i r pencere 
vasıtasıyla garsonlara v e r i l e c e k t i r . Bu mahalle müşterilerin girmesi yasaktır. 

3- Kalaysız bakır tencereyle kırık ve çatlak kap, bardak ve fincan, kaşık, çatal ve 
bıçak, l e k e l i , k i r l i , örtü ve havlu ve bunlara benzer şeyler bulundurmak yasaktır. 

4- Dükkânın uygun b i r yerinde müşterilerin e l yıkamalarına mahsus ve içi yemek yenen 
yerden görünmez b i r yerde bulunacak, el yıkama yerlerindeki e l havluları bir defa kullanı
lacak şekilde olacaktır. 

5- Bulaşık kaplar sabunlu ve sodalı sularla yıkandıktan sonra ayrıca temiz sulardan 
geçirilecektir. Kazan, tencere, tabak, çatla, bıçak ve kaşık g i b i yemek malzemesi temiz r a f 
larda ve dolaplarda saklanacaktır. Bütün servis tabakları ve havlular peçeteler her müşteri 
için temizleri i l e değiştirilecektir. 

6- Yemek pişirilen ve bulaşık yıkanan kısımlarda tuvalet yapılmaz. Bu g i b i mahaller 
dükkânın ayrı b i r yerinde ve sıhhi şartlara uygun olacaktır. 

7- Ocak mahallinin üzerinden koku ve duman halinde her türlü yayılmaları dışarıya 
çıkarma için ayrıca kâfi genişlikte ve b i r ucu binanın damında nihayetlenen veya daha yüksek 
mücaviri binanın damını geçen bacaya bağlı b i r davlunbaz bulunacaktır. 
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8- Tuzluk, b i b e r l i k ve emsallerinin ağızları muhteviyatının serbestçe serpileceği 
süzgeci b i r kapla örtülmüş olması lazımdır. Parmakla vesair suretle alınmak üzere açıkta tuz 
biber ve emsali bulundurmak yasaktır, 

9- Müstahdemin e l b i s e s i ve diğer şeylerini koymak üzere hususi bir soyunup giyinme 
odası veya münasip b i r yerde bu maksatla kullanılmağa elverişli elbise dolabı bulunacaktır. 

20- Müşterilerin şapka, manto ve diğer şeylerini koymak üzere ayrı b i r gardrop daire
s i bulunmadığı takdirde yemek yenilen salonun münasip yerlerinde müşteri sayısına yetecek 
şekilde elbise asacak tertibatı bulunacaktır. 

11- Birahane ve meyhanelerde artık mezeler i l e içkiler müşterilerin önünden kaldırı
lınca hemen buralara mahsus kapalı kutuya boşaltılacaktır. Artık mezelerin ve içkilerin 
müşteriye verilmesi veyahut yukarıda yazıldığı üzere kutuya dökülmeyerek bir tarafta alıko
nulması yasaktır. 

BUZ SATAN YERLER: 
Madde 85- Buz satılan yerlerin bağlı oldukları şartlar şunlardır. 
Buz satışına mahsus depolar teneffüse maruz olmayacak şekilde kagir binalarda ve 

zeminleri i l e 1,5 m. yüksekliğe kadar duvarları yıkanabilir surette su geçmez maddelerle 
döşeli olacak ve zeminlerde boşaltma musluğu bulunacaktır. 

Madde 86- Buz konan dolaplar ahşap ise i k i cidarın arası hararetin nakline mani o l 
mak üzere ince tahta talaşı ve kömür tozu i l e doldurulmuş olacak. Depoların iç cidarları 
çinko i l e tamamen örtülecek ve kaidelerinde boşaltma musluğu bulunacaktır. 

Madde 87- İstihsal yerlerinde satış yerlerine buz nakli için kullanılacak vasıtala
rın her tarafı kapalı ve cidarları t e c r i t edilmiş olması lazımdır. 

Madde 88- Perakende buz satış yerlerinde buzların temiz b i r testere ve müşterile
r i n istediği miktarda k e s i l i p tartılarak belediyece tesbit edilen f i a t t a n verilmesi mec
burid i r . Buz satış yerlerinde resmen tesbit edilmiş olan fiatı gösteren büyük b i r levha 
müşterilerin görebileceği b i r yere asılacaktır. 

SEBZECİLER VE YEMİŞÇİ DÜKKÂNLARI: 

Madde 89- Sebze veya meyve satılan dükkanlarda aşağıdaki şartlara uyulmak zorunlu
dur. 

1- Dükkanları kagir zeminleriyle 1,5 m. yüksekliğe kadar duvarları daima yıkanabi
lecek surette su geçmez b i r maddeden yapılmış olacak ve zeminin münaasip b i r yerinde ucu lâ
ğıma bağlı ızgaralı si f o n l u b i r delik bulunacaktır. 

2- Sebzeler ve meyveler ayrı ayrı olmak üzere daima temiz tutulacaktır. İçinde 
sebze ve meyve bulunan küfeler ve sepetler zeminden yüksek ve muhtem b i r mesnet üzerine 
konacaktır. 

3- Pişirilmeden yenmesi ve mutat olan sebzeler ayrı r a f l a r a konulacaktır. 
4- Süprüntüler ve sebze ve meyve parçaları ağzı kapalı madeni kutulara konulacaktır. 
5- Sebzelerin ve meyvelerin yıkanması vs. için kullanılacak sular ancak şehir suyu 

veya temiz olduğu sağlık kurulunca kabul edilmiş sular olacaktır. 
SEYYAR SATICILAR: 
Madde 90- Seyyar olarak her türlü gıda satabilmek için belediyeden i z i n almak mec

bur i d i r . 
Madde 91- Seyyar satıcılar aşağıdaki şartlara uymak mecburiyetindedir. 
1- Seyyar olarak: Kasaplık ciğer ve işkembe gibi sakatatçılık, tavukçuluk ya

pılması ve kullanılmış eşya alım ve satımı yasaktır. 
2- Seyyar esnafın büyük caddelerde, meydanlarda, parklarda, köprüler üzerinde, i s 

kele başlarında, istasyon giriş ve çıkış yerlerinde, okul, park kapıları Önünde, cami av
lularında, vapur, otobüs gibi umumi nak i l vasıtaları içinde satış yapması yasaktır. 

3- Yıkanmadan, pişirilmeden, soyulmadan yenilecek şeyler sinek, toplanmasına etra
fı kirletmeye ve suları akmağa müsait olan her türlü maddeler, her tarafı camekanla veya 
toz, çöp sinek girmeyecek surette dışarıdan etkilenmeyecek b i r madde i l e örtülü ve daima ka
palı vasıtaların içinde satılacaktır. Buna aykırı düşen satışlar yasaktır. 

4- Başka yerlerde evvelden hazırlanmış olan ( Yoğurt, ayran, şerbet, limonata, don
durma, sütlaç, muhallebi) gibi maddeleri satan seyyar satıcılar bu g i b i maddelerin yapı
lacağı y e r l e r i evvelden belediyeye b i r dilekçe i l e bildirmek bu y e r l e r i n bu maksatla k u l l a 
nılmalarında sıhhi ve i d a r i b i r mahsur olup olmadığını tetkik ettirerek müsaade almak ve bu 
müsaadeyi her zaman yanında taşımağa mecburdurlar. 

5- B e l l i ve sabit imalathanede yapılan gıda maddelerini satan muhtelif seyyar satı
cılar, bu imalâthene sahibi kendi mamülatını sattırdığı şahısların i s i m l e r i n i ayrı ayrı b i r 
beyanname i l e bulunduğu mıntıka başhekimliğine bi l d i r e r e k buradan alacağı vesikayı daima ta
şımak üzere seyyar satıcılara vereceklerdir. 
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6- Limonata, şerbet gibi içilecek şeyler camdan veya bunların vasıflarına bozmayacak 
bir maddeden yapılmış mazbut kaplar içerisinde ağızları kapalı olarak satılacaktır. Bu kap
l a r içindeki sulu maddelerin behemahal musluktan alınarak müşteriye verilmesi gerektir. Don
durmacılar ağızı sağlam, kapalı kaplar, salepçiler ve bozacılar ağzı i y i kapalı güğümler kul
lanacaklardır. Bardaklar, fincanlar toz toprak girmeyecek sinek konmayacak şekilde camdan 
veya müneasip b i r maddeden yapılmış kapalı kaplarda bulundurulacak ve bunlar satıcının bulun
duracağı temiz sularla her kullanışta iyice yıkanacaktır. Kova, t e s t i , bakraç gibi şeylerle 
su satmak ve su kaplarının içinden suları kepçelerle almak yasaktır. 

7- Satış münasebetiyle olacak her türlü döküntü ve kırıntı vs. 1er satıcılarının be
raberinde bulunduracağı kapalı kaplarda b i r i k t i r i l e c e k t i r . 

8- Yenilecek, içilecek şeyleri satan seyyar esnaf gerek şahsi temizlik ve sıhhi mu
ayene gerek kullandıkları malzeme vasıta, alet vs. bakımlarında aynı şeyleri satan dükkanlar 
ve satıcılar hakkındaki hükümlere t a b i d i r l e r . 

9- Birkaç şeyi birden satanlar bunların b i r b i r i n e zarar vermeyecek çeşitten olmaları 
için önceden belediyeden ruhsatı alınacaktır. 

10- Ayakkabı boyacıları ancak bulundukları mıntıkanın belediyesince kendilerine gösteri
len yerlerde çalışabilirler. 

11- Seyyar sütçüler Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yapılmış olan hususi 
yönetmeliğe t a b i d i r l e r . 

BU FASILDA ADI GEÇMEYEN YERLER : 
Madde 92- Yenilecek, içilecek şeylerle bunlarla münaasebetleri olan maddeleri yap

mak,satmak veya nakli ve tevziî edilipde bu fasılda açıkça geçmemiş müesseseler ve dükkan
lar faslın müşterek hükümlerine tabi oldukları g i b i mahiyetleri i t i b a r i y l e fasılda adı ge
çen yerlerden en çok benzerlerinin hususi şartlarına uymağa mecburdurlar. 

YATILACAK, YIKANACAK, TEMİZLENECEK YERLER : 
Madde 93- Oteller, pansiyonlar ve bekar odaları: 
Oteller, hanlar, pansiyonlar, bekâr odaları ve benzerlerinin tabi oldukları şartlar 

şunlardır. 
1- Yeniden yapılacak olan o t e l l e r i n her tarafının kagir olması şarttır. Yalnız i s -

tirahat y e r l e r i n i n ve yatma odalarının zemini parke o l a b i l i r . Halen mevcut olanlar aşağı
daki şartlara t a b i d i r l e r . 

2- Bu mahallerin döşemeleri ya kagir yahut parke muşambalı tahta gibi nüfuz k a b i l i 
y e t i olmayan maddelerle kaplanmış olacaktır. 

3 
3- Tek yataklı odalardan adam başına en az (15 m ) hava hacmini ihtiva edecek su

rette her odanın alabileceği yatak adedi tayin edilecek, bu adet ücretle beraber odalar 
kolayca görülebilecek b i r yere b i r levha i l e asılacaktır: Odalarda bu adetten fazla karyo
la bulundurmak ve ücret almak yasaktır. 

4- İçinde insan oturup yatacak bütün odaların ve salonların bol gündüz ışığıyla ay
dınlanacak veçhile kafi miktarda ve genişlikte pencereleri i l e odaların hususi hava temiz-
leme tertibatı olacak veyahut b i r kısım pencerelerin üst camları (Vasisdas) tarzında mü
teharrik bulunacaktır. Doğrudan doğruya k a f i derecede gündüz ışığı olmayan odalarda müşte
r i yatırmak yasaktır. 

5- Her odada müstahdemini çağırmaya mahsus z i l veya ışık tertibatı i l e elbise asma
ya mahsus tertibat ve lavoba bulunacaktır. Yıkama tertibatının bulunacağı masaların üzeri 
ya mermer veya fayans, mozaik b i r madde i l e döşenmiş bulunacaktır. Odalarında lavoba bulun
mayan yerlerde her beş yatağa b i r adet hesabıyla her katta müteaddit yıkanma muslukları bu
lunacaktır. Bu kısımla zemin kagir ve 1,5 m. yüksekliğe kadar duvarları mermer, fayans vs. 
g i b i b i r madde i l e döşenmiş olacak ve lağımda nihayet bulan b i r si f o n l a deliği bulunacak
tır. Odalarda müşteriler için saç fırçası, tarak, t e r l i k bulundurulması yasaktır. 

6- En az her on yatağa bir tane isabet etmek üzere ve her katta k a f i adette hela ola
cak ve her helada akarsu muslukları bulunacak hela ve yıkama yalakları lağıma akacaktır. 

7- Bütün süprüntüler ağızı kapalı madeni ve temiz kaplarda toplanacaktır. 
8- Her binada muhakak şehir suyuna, şehir suyu geçmeyen mahallelerde temiz sularla 

doldurulmuş ve ihtiyaca yetecek vasatta bulunan b i r su deposuna bağlı olarak çamaşırhane vs. 
bulunan o t e l l e r i n bu kısımları yönetmeliğin bu g i b i yerlerine a i t şartlarına uygun olacak
tır. 

9- Bu binalarda müşterilerin fazla eşyasını koymaya mahsus birer mazbut oda buluna
caktır. 

10- 0da döşemeleri vesaire daima temiz, duvarlar her vakit açık renkte boyalı ve bada
nalı ve lekesiz olacak, karyolalar ve somyalar temiz ve muntazam; kırık ve dökükten a r i bü
tün yatak takımları, havlu vesaire gibi şeyler her müşteri değiştikçe ve aynı müşteri için
de sık sık yıkattırılıp ütülenerek değiştirilecektir. Badanalı kısımların badanası en uç 
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ayda b i r tazelenecektir. B i t , tahta b i t i , p i r e , sinek vesaire haşeratın bulunmasına katıy-
yen mahal verilmeyecektir. Renkli çarşaf yatak ve yorgan yüzleri ve havlu kullanmak yasaktır. 
Heyeti sıhhiyece lüzum görüldüğü taktirde hanlara bekar odalarının, o t e l l e r i n muayyen zaman
larda senede i k i kere belediyece fenni kontrolün yapılması mecburidir. 

11- Bu müesseselere gelen müşterilerden hasta olanlar bulunuyorsa veya evvelce mevcut 
müşterilerden b i r i hastalanmışsa belediye hekimine haber v e r i l e c e k t i r . 

12- Bu müesseseleri işletenler, her kısmın, her şeyin ve müstahdemlerin temizliğine 
dikkat etmeğe mecburdurlar. 

13- Bu y e r l e r i n ; dışında bahçe veya avlularında büyük küçük her türlü hayvan besle
mek, odalarda koridorlarda ve avlularda her ne şekilde olursa olsun yemek pişirmek yasak
tır. Sırf a i l e ikametine tahsis olunmuş hanlarda ve pansiyonlarda fenni şartlara haiz 
müşterek veya Özel mutfaklar bulunacaktır, 

14- İçinde a i l e yatan hanlarda ve pansiyonlarda ve diğer kısımlarda her türlü sa
nat ve tica r e t icrası yasaktır, İçinde ticaret veya sanat icrası olan hanlarda yatıp 
kalkmak ve iskân etmek yasaktır. 

15- Bilimum o t e l , han, pansiyon ve bekâr odalarında belediyece t a s t i k l i ( lüzumu 
kadar) t a r i f e durdurulacak ve bunlar müşterinin görebileceği yerlere asılacaktır. 

Madde 94- Ahşap konakların oda olarak kiraya verilmesi yasaktır. Bunlardan fenni 
ve sıhhi şartlarla haiz olduğuna dair belediyece ruhsat v e r i l e n l e r i n ancak kat kat ve 
yalnız birer aileye mahsus olmak üzere kiraya verilmesi uygundur. Bu binaları bu tarzda 
iskân edebilmek için sah i p l e r i belediyenin göstereceği tadilat ve ıslahat yapmağa mecbur
durlar. 

Bu g i b i yerlerde her kat'ta muhakkak b i r hela ve şehir suyuna bağlı e l yüz yıkama 
musluğu ve ayrıca zemini kagir ve ocak tertibatına haiz b i r mutfak bulunacak ve her kat' 
ta ayrı ayrı olmadığı taktirde bütün kiracılara müşterek b i r çamaşırhane yapılacaktır. 

Madde 95- Otel, han ve emsalinde şehir merkezi suyu, bu suyun bulunmadığı mıntıka
larda temizliği sıhhat heyetince kabul edilmiş su tesisatı bulunacaktır. Bu mahallerde 
temiz olmayan suları kullanmak yasaktır. 

Madde 96- Otel, han ve emsalinde şehir merkezi t e s h i l u s u l l e r i y l e , olmadığı tak
dirde fenni şartlara haiz vasıtalarla teshin edilecektir. 

Madde 97- Otel, han ve emsali gibi y e r l e r i n merdiven başlarında yangın söndürücü 
vasıtalar bulunması mecburidir. 

Madde 98- Halen mevcut o t e l , han, pansiyon, bekar odaları i l e b i r zarfında bu yö-
netmelik hükümleri dahilinde lüzumlu ıslah ve tadilatı yapmağa mecburdurlar. Bunu yapmayan
lar ıslah edilinceye kadar kapatılırlar. 

HAMAMLAR: 

Madde 99- Sıcak hamamlarla bunlara benzer y e r l e r i n uyacakları hükümler şunlardır: 
1- Şehirde yeniden umuma mahsus hamam, yüzme havuzu açılması belediyece tesbit edi

lecek sıhhi ve fenni şartların yerlerine getirilmesine bağlıdır. Mevcut olan eski umumi 
hamamlar aşağıdaki şartlara göre ıslah edilecektir. 

2- Soyunup giyinme y e r l e r i bölme veya camekanlara ayrılmış olarak mahfuz b i r şekil
de yapılacak ve hücrelerde hararet hiçbir zaman ( + 20 ) derecenin altına düşmemek üzere 
lüzumunda ısıtılacaktır. Her hücrede soyunanlara ka f i gelecek miktarda elbise asmağa mahsus 
vasıtalar bulunacaktır. 

3- Kerevetler üzerinde konulan şilteler kolay taşınır ve temizlenir şekilde olacak 
ve üzerinde mutlaka her müşteri için değiştirilecek beyaz ve temiz örtüler bulunacaktır. 
Ot ve saman minder yastık kullanmak yasaktır. T e r l i k l e r ve nalınlar temiz olacaktır. 

4- Döşemesi ahşap olan bütün soyunup giyinme y e r l e r i i l e merdivenlere ve koridorlara 
muşamba döşenecektir. Cilalı parke olduğu taktirde muşambaya lüzum yoktur. Hamamın g i r i l e 
cek yerinde paspas ve temiz ince talaş bulundurulacaktır. 

5- Yıkama ve temizleme y e r l e r i i l e helaların zeminleri ve 2m. yüksekliğine kadar du
varları mermer, mozaik, fayans g i b i ve hiçbir yerden su b i r i k i n t i s i toplanmayacak şekilde 
su geçirmez bir madde i l e muntazam surette döşeli olacak ve kullanılmış sular hususi mecra
l a r l a kanalizasyonla nihayetlenen ızgaralı ve sifonlu deliklere akıtılacaktır 

6- Her türlü süprüntüler ve döküntüler ağzı kapalı madeni kovalarda toplanacaktır. 
7- Hamanların her tarfinın duvarları azamı altı ayda b i r badana edilecek ve hiçbir 

tarafından hamam b ö c e ğ i , tahta kurusu vs. haşarat bulunmayacaktır. 
8- Hamam müstahdemi azami temizliğe riayete mecburdur. 
9- Hamam takımları mutlaka her müşteri için değiştirilecek ve kullanılmış olanların 

sabunla, sodalı su i l e kaynatılıp yıkanıp kurutulduktan sonra ütülenecektir. K i r l i yıkanma
mış yırtılmış takımları kullanmak yasaktır. 
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10-Hususi temizleme a l e t l e r i kullanıldıktan sonra kaynatılacak veya % 2 nisbetinde 
lizon mahlülüne batırılacaktır. Tahta saplı usturaların kullanılması yasaktır. Hamamlarda 
kan alınması sülük tatbik edilmesi yasaktır. 

BERBERLER: 
Madde 100- Berber dükkânları diğer maksatlarla kullanılan y e r l e r l e doğrudan doğruya 

alâkalı olmayan binalarda tesis e d i l e c e k t i r . 
1- Dükkânların zemini su geçirmez b i r madde i l e döşeli olacak, ahşap olanların k i 

muşambalanacaktır. Duvarları (1,5) metre yüksekliğe kadar ya aynı şekilde döşeli veya yağ
lı boya i l e boyalı bulunacaktır. 

2- Bu dükkânların sokağa bakan yüzleri camekanlı olacak ve bu camekanların a l t kısmı 
içerisi dışarıdan görülmeyecek surette camları buzlandırılacak veya perdelenecektir. 

3- Masaların üzeri mermer, mozaik, çini gibi müneasip b i r madde i l e döşenmiş olacak 
koltuklar, kanepeler her vakit kolayca temizlenecek surette maroken veya benzerlerinden 
b i r i y l e döşeli bulunacak, iskemleler her tarafı cilalı tahtadan yapılacaktır. 

4- Dükkânda şehir suyu olmayan yerlerde temiz olduğu sıhhiyece tasdik edilen s u l a r l a 
doldurulmuş depolara bağlı akarsu bulunacaktır. Bütün k i r l i sular s i f o n l u yalaklara doğru
dan doğruya lağıma sevk edilecektir. Saç, sakal kırıntılarıyla her türlü süprüntüler ağzı 
kapalı madeni ve temiz kapta toplanacaktır. 

5- Berber dükkünlarında başka b i r sanat yapmak veya lavanta, kolonya ve pudra g i b i 
tuvalete müteallik eşyadan başka b i r şey satmak ve başka şeylerin görüldüğü dükkânlarda 
berberlik yapmak yasaktır. 

6- Berberler çalışırken uzun beyaz b i r iş gömleği giyecekler, her çalışmadan evvel 
e l l e r i n i sabunlu sularla yıkayacaklar. Gerek şahsi temizliklerine gerekse dükkân içindeki 
her şeyin temizliğine dikkat edeceklerdir. 

7- Her türlü levazım temiz olacak ve havlular her defa kullanıldıktan sonra kayna
tılıp, yıkanıp ütülenmeden tekrar kullanılmayacaktır. 

8- Bütün traş ve tuvalet malzemesi ve a l e t l e r i daima kapalı tutulan kapların içinde 
bulundurulacak ve pudralar her müşteriye ayrı b i r pamuk parçasıyla sürülecek ve b i r kere 
kullanılan pamuklar derhal atılacaktır. 

9- Traş ederken ustura üzerinde biriken kıl ve sabun parçaları hususi ince kağıt
l a r l a veya rezörlerle temizlenecektir Bu maksatla k i r l i kâğıt ( Gazete kâğıt'ı) buna benzer 
şeyler kullanmak yasaktır. 

10- Ustura, makas, makina g i b i şeyler ya hususi kuru hararet fırınlarında veya her 
traştan evvel ya alevden geçirmek veyahut % 5 l i zol mahlülüne batırılarak temizlenecektir. 
Tahta saplı ustura kullanmak yasaktır. Tarak ve fırçalar kırık, dökük kısımları olmayacak 
ve sık sık sabunlu su i l e yıkanacaktır. 

11- Traş olurken müşterilerin koltuk başlarına dayadıkları yer her defasında ayrı ve 
temiz b i r kâğıt veya bez i l e örtülecektir. 

12- Kadın berberleri ve güzelleştirme müesseseleri de yukarıdaki şartlara tabi olup; 
buralarda kullanılacak alet ve cihazların teknik ve vasıfları belediye fen heyetinin müsaa-. 
de ve murakabesine tabi olup, bunlar müşterilere zarar vermeyecek surette ve sıhhi fenni 
esaslara uygun olarak tatbik e d i l e c e k t i r . 

UMUMÎ ÇAMAŞIRHANELER 
Madde 101- Yeni açılacak umumi çamaşırhaneler belediyece tesbit olunacak sıhhi ve fen

ni esaslara göre yapılacaktır. Halen mevcut olanlar aşağıdaki şartlara t a b i d i r l e r . 
1- Ütü, kurutma, kazan ve yıkama ve amalenin elbise koydukları, yemek y e d i k l e r i yer

l e r i birbirinden tamamen ayrı bulunacaktır. 
2- Çamaşırhanelerde husule gelen bahar vs. aspiratörlerle hava değiştirme t e r t i b a 

tı veyahut hususi, fenni t e s i s l e r vasıtası i l e derhal izale edilecektir. 
3- Çamaşırhanelerin her tartının zemini ve zeminden (2) metre yüksekliğe kadar duvar

ları her vakit yıkanabilir şekilde su geçmez maddelerden olacak ve bütün sular hiç b i r i k i n t i 
yapmadan üzerinden kapalı kanallarla ızgaralı ve sifonlu d e l i k l e r l e lağıma akıtılacaktır. 

4- Her çamaşırhanenin b i r i k i r l i çamaşır kabulüne diğeri teslimine mahsus ayrı ayrı 
i k i odası bulunacaktır. 

5- İntani hastaların çamaşırlarını dezenfeksiyon merkezlerinde temizlemeden çama
şırhaneye kabul etmek yasaktır. Uvzi mahsullet i l e kirlenmiş çamaşırlar % 4 krezilzodik ha
vuzlarında en aşağı 6 saat bırakıldıktan sonra yıkanacaktır. 

6- K i r l i çamaşırların müesseseye nakl i için kapalı ve içi çinko veya galvenize saç
la kaplanmış kamyon veya araba şeklinde ve yalnız bu maksatla kullanılan hususi nakil vasıta
ları kullanılacaktır. 
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KULLANILMIŞ EŞYA SATANLAR: 

Madde 102- Kullanılmış eşya alım ve satımıyla meşgul olanlar aşağıdaki şartlara 
uymağa mecburdurlar. 

1- Kullanılmış eşya alım ve satımı ancak bu maksatla asılmış olan dükkânlarda 
yapılabilir. Başka yerlerde veya seyyar olarak kullanılmış eşya almak ve satmak yasak
tır . 

2- Kullanılmış elb i s e , çamaşır, çuvallar v.s. eşya alınıp' satılmadan evvel bele
diyece dezenfekte edilerek üzerlerine kurşun mühür konacaktır. Bu mühürlü havi olmayan kul
lanılmış eşyayı dükkânlarda bulundurmak ve satmak yasaktır. Dezenfekte edilmeden satılığa 
çıkarılan kullanılmış elbise ve eşya hakkında umumi hıfzıssıhha Kanununun 86. cı maddesi 
tatbik olunur. 

3- Kullanılmış ve kullanılmamış eşyayı b i r arada bulundurmak yasaktır. Her i k i tür
lü eşyayı b i r arada satan dükkanlar, bunlara a i t kısımların birbirinden b i r bölge i l e i y i 
ce ayırmış bulunacaktır. 

PAÇAVRALARIN AYIKLANDIĞI-İŞLENDİĞİ VE DEPO EDİLDİĞİ YERLERİN UYACAKLARI ŞARTLAR : 
Madde 103- Paçavraların ayıklanması, depo edilmesi gibi işler evlere ve her türlü 

binalara uzak, kagir ve aşağıdaki şartlara uygun olan yerlerde yapılabilecek ve bunun için 
belediyeden i z i n alınacaktır. 

Bu g i b i yerlerde; 
1- B i r i k i r l i Öbürü dezenfekte edilmiş eşyaya a i t olmak üzere birbirinden ayrı i k i 

kısım bulunacak ve her i k i kısmın zeminleriyle en az i k i metre yüksekliğe kadar duvarları 
her vakit yıkanacak b i r madde i l e döşenmiş olacaktır. 

2- Her taraf y e t e r l i gündüz ışığıyla aydınlatılmış bulunacak pencerelerinde ince t e l 
olacaktır. 

3- Zemine karosimon, beton, çini ve emsali g i b i su geçmez bir madde i l e döşenmiş ola
cak ve münasip b i r yerinde mecraya bağlı olan ızgaralı sifonlu b i r delik bulunacaktır. 

4- Müessese içinde akarsu i l e hava temizleme tertibatı bulunacaktır. 
5- Bu işte çalışacak işçiler iş e l b i s e s i , takke ve ayakkabısı i l e eldiven giyecekler 

ve icabına göre hususi toz maskesi ve gözlük kullanacaklar, paçavra vs. y i masalarla tuta
caklar ve üç ayda b i r sıhhi muayeneye tabi olacaklardır. Bu g i b i yerlerde çalışanlara mu
ayyen zamanlarda t i f o ve veba aşısı yaptırılacaktır. 

6- İşçiler için çalışılan yerden ayrı olarak soyunup giyinme y e r l e r i i l e hela yaptı
rılacaktır. 

7- Toplanan paçavralar içleri kolayca yıkanabilir ve dezenfekte e d i l e b i l i r kapalı 
kaplar ve kendilerine mahsus hususi vasıtalarla nakledilecektir. Bunları açıkta ve umumi 
nakil vasıtlarıyla götürmek yasaktır. 

8- Her paçavranın deposunda yek diğerine yakın depolar için (Müşterek olmak üzere) 
formol odası tarzında veya t a z y i k l i su buharıyla işleyen b i r dezenfeksiyon odası olacak 
ve tebhirhane memurunun nezareti altında k i r l i paçavralar muntazaman dezenfekte edilecek 
tir.I.Dezenfekte edilmiş paçavraların depo edildiği yer tedhirhane memurunun huzuruyla ya
pılacak ve temizlenmiş paçavra balyaları kurşun mühür i l e damgalanacaktır. Tadhir olunduğu 
belediyenin resmi şahadetnamesiyle üzerinde dezenfekte edildiğine dair hususi mühür ve dam
ga bulunan paçavra balyaları tamamıyla açılıp bozulmadıkça ayrıca dezenfeksiyona tabi de
ğildir. 

9- Dezenfekte edilmemiş paçavraları işlemek, balya yapmak veya başka b i r yere naklet
mek, satmak ve b i r haftadan f a z l a olmak üzere depo mahallerinde bekletmek yasaktır. 

10- Paçavra depolarında boynuz, kemik vs. bulundurulması yasaktır. 
11- Bütün bu müesseselerin her tarafı tam b i r temizlik içinde olacak, koku ve toz 

olmasına meydan verilmeyecektir. 
12- Paçavra depolarında alındığı y e r l e r l e sevk edildiği y e r i ve miktarını ve tadhir 

olduğu t a r i h i gösterir muntazam b i r defter tutulması mecburidir. Amalenin iç elbise i l e dı
şarı çıkmaları ve hariçten temas etmeleri ve iş yerlerinde yemek yemeleri yasaktır. 

13- Kemik, boynuz gibi süprüntüler arasında ayrılan maddelerin kapalı b i r mahalle ve 
% 2(Klorür döşe) mahlülünden geçirildikten sonra ayrıca depo edilmesi mecburidir. 

FABRİKALARLA İMALATHANELER VE KÜÇÜK SANAT MÜESSESELERİNDE ARANILACAK SIHHİ ŞARTLAR: 

Madde 104- Şehir dahilinde büyük, küçük her türlü san'at müeseselerinin tesis ve faa
l i y e t l e r i belediyenin müsaadesine t a b i d i r . Açılacak bütün san'at müeseseleri hıfzıssıhha ka
nununun icatlarına ve kanuna ek olarak neşrolunan ( Müesseselerin sınıfları c e t v e l i ) için
deki vasıflara göre kurulacak y e r l e r hakkında 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununun 268.269 
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270,271,272,273,274 ve 275 c i maddeleriyle bu kanuna dayalı olarak çıkarılan 208 sayılı yö
netmelik doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

1- Bütün san'at müesseseleri gerek tesislerinden gerekse faaliyetlerinden dolayı için
de çalışanlar ve muhitinde yaşayanların sıhhat ve istirahatlarını bozmayacak şartlarda yapı
lacaktır. Bu zararın mevcut olacağı anlaşılan yerlerde bu kabil müesseselerin kurulmasına mü
saade edilmez. 

2- Sanat müesseselerinin faaliyetlerinden hasıl olan duman, koku, gaz, toz gibi yayıl
malar gerek müesese içinde çalışanlar gerekse civarında yaşayanları rahatsız etmeyecek suret
te fennin emrettiği bütün tedbirler alınarak izale edilecektir. Halen şehir içinde meskenler 
arasında kalmış olup, ocaklarında neşrettikleri duman ve gazlarla muhitindekileri rahatsız 
e t t i k l e r i belediyece tesbit edilerek anlaşılan bütün müeseseler bacalarında ve ocaklarında 
alacakları tertibat i l e bu zararı izale edemezlerse ocaklarına elektrik, havagazı veyahut 
kok kömürü i l e faaliyete geçirmeye mecburdurlar. Bu zararı tamamen izale edemeyen müessesele
r i n faaleyetlerine müsaade edilmez. 

3- San'at müeseselerinin faaliyetlerinden çıkacak olan her türlü gürültü ve etra-
fındakilerini rahatsız etmemeleri şarttır. Halen şehir içinde meskenler arasında kalmış 
olup'ta yaptıkları gürültü i l e muhitinde yaşayanların i s t i r a h a t ve sükûnetlerini bozan 
bu zararı tamamen izale edecek tertibatı almaları mecburdurlar. Bu mahsuru tamamen orta
dan kaldırmayan müesseselerin f a a l i y e t l e r i n e müsaade edilmez. 

4- Bütün sanayii müesseselerinin içinde çalışanların sıhhat ve i s t i r a h a t l e t i ve 
şahsi ihtiyaç ve t e m i z l i k l e r i için lüzumlu tesisatı yapacaklardır. 

5- Bu müeseseler yapılan işin bütün teferruatını gösterecek surette tercihen bol 
gündüz ışığıyle aydınlanacak, tabiî ışık ka f i olmayan yerlerde sun'i ışıklandırma i l e 
aydınlık ihtiyacı temin e d i l e c e k t i r . Sun'i ışıklandırma göz kamaştırmayacak, görmeyi güç
leştirmeyecek şekilde sıhhi şartlarla idare e d i l e c e k t i r . 

6- Bu müessesede çalışan işçi başına en az (on) M^. lük hava hacmi düşecek suret
te geniş olacak ve her tarafındaki havayı muntazaman daimi olarak değiştirecek tabiî ve
ya sun'i hava değiştirme tertibatı bulunacaktır. 

7- Büyük ve küçük her türlü sanayi müesseselerinin zeminleri beton, asvalt veya mo~ 
zayik karosimon halinde kagir olarak yapılacak ve bunlardan belediyece lüzum görülenle
r i n ve içinde k i r l i sular meydana gelenlerin 1,5 -2 M. yüksekliğe kadar duvarları yıkana
b i l i r b i r madde i l e örtülecek ve bunların münasip yerlerinde lağıma bağlı ızgaralı ve s i 
fonlu d e l i k l e r bulunacaktır. 

8- Şehir dahilindeki bilumum ev veya apartmanların kalo r i f e r ve sıcak su kazanları
nın ocaklarında münhasıran kok veyahut mümkün ise hava gazı yakılacaktır. Bu ocakları da 
kısmen veya tamamen maden kömürü yakmak yasaktır. Mutlak surette ayakta çalışılması san'at 
icâbı olarak zaruri bulunmayan işlerde çalışan işçilerin oturmaları için cilalı tahtadan 
yapılmış sıra veya sandalyeler bulunacaktır, işçilerin yerlere oturarak çalışması yasak
tır. İçinde her türlü sanat işleri yapılan müeseselerin hiçbir kısmı harap, dökük bulunma
yacak pencereleri muntazam camlı bulunacaktır. Duvarları sıvasız veya badanasız yerlerde 
çalışmak, pencere ve kapıları çuval, teneke, bez parçaları i l e kapatmak yasaktır. 

9- Bu müesseselerde iş sahasına ayrılmış olarak ( Belediyece lüzum gösterilenlerin
de büsbütün müessese haricinde) kadın ve erkek işçiler için ayrı ayrı soyunup giyinme, ye
mek yeme y e r l e r i i l e içinde akarsu bulunan si f o n l u ve otomatik yıkama ( Şastdo) tertibatı
nı havi erkek işçiler için (20) işçiye ve kadın işçilere (10) kişiye b i r adet olmak Üzere 
abdesthane i l e her 10 kişiye b i r adet lavoba bulunması mecburidir. 

10- Her türlü bakiyeler, döküntü ve süprüntüler ağzı kapalı madeni kaplarda topla
narak izale e d i l e c e k t i r . K i r l i sular üstü kapalı kanallarla umumi mecraya verilecek ve bu 
mecralar bulunmadığı yerlerde fenni şartlar dahilinde yapılacak cururlara sevk edilecektir. 

11- Sinek ve diğer haşerelerle, f a r e l e r i n yaşayıp toplanmasına müsait bulunan müesse
se l e r i n pencere ve kapıları ve diğer açık y e r l e r i dışarıdan ince t e l i l e korunacak ve fare 
girmesine müsait bulunan d e l i k deşik kapatılacak veya ızgara tarzında kapaklarla örtülecek
l e r d i r , 

12- İşçiler çalışırken iş e l b i s e s i kullanacaklar ve f a z l a k i r l e t i c i işlerle uğra
şanlar ayrıca su geçmez b i r iş önlüğü takacaklar, s u l a r l a ayakları ıslanmaya maruz işçiler 
çizme giyeceklerdir. 

13- Müessese sahipleri iş sahalarını, işçi y e r l e r i n i tam temizlik içinde bulundura
caklardır. 

Madde 105- İçinde gıda sanayi yapılan imalâthaneler bu fasıldaki şartlarla beraber 
yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler hakkındaki umumi hükümlerine de tabi
d i r l e r . Bu nedenle bu yönetmelikte ismi geçmeyen diğer san'at ve ticaret y e r l e r i yaptıkları 
işin mahiyetine ve civarında yaşayanlar için bir mahzuru olup olmadığına göre yönelmelimin 
sanayii müesseseleriyle gıda maddeleri yapılan yerler hakkındaki umumi hükümlerine tabi 
tutulacaklardır. 
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NAKİL VASITALARI: 
Madde 106- İnsan nakline mahsus vasıtalar: 
1- İnsan taşıyan her türlü nakil vasıtaları, yolcuların tam emniyeti için gerekli 

bütün sıhhi ve fenni t e s i s l e r i havi olacak tarzda yapılmış olacaktır. 
2- Döşemeleri linolyom veyahut muşamba İle örtülmüş olacak ve oturma y e r l e r i döşeme

den 0,45 m. yüksekliğinde ve beher yolcu için 0,40 x 0,40 ebadında genişlik ve derinlikte 
olarak ve üzerleri maroken veya benzeri b i r madde i l e örtülmüş veyahut cilalı ve düz tahta
dan yapılmış olacak ve oturma yerinin kenarı i l e öndeki oturma yerinin arka kenarı arasında 
en aşağı 0,20 m. sakbest mesafe bulunacaktır. 

3- Yolcuları dış tesirlerden koruyacak gerekli tedbirler alınacak ve otobüs, tranvay 
toplu nakil vasıtalarının üst cidarları güneş ışığına karşı mücerrit maddelerle ayrılmış 
olacak ve vasat havasını muntazaman değiştirebilecek otomatik ( Tercihen bacalar tarzında) 
havalandırma t e r t i p l e r i bulunacak, yakılan maddelerden ve makinelerden araba dahiline gaz 
veya duman yayılmasına katiyyen mahal verilmeyecektir. 

4- İnsan nakil vasıtaları i l e cenaze, hayvan ölüleri, enfekte veyahut k i r l i eşya ve 
malzeme taşınması yasaktır. Dışarısına gaz halinde yayılması veyahut sulu hiçbir sızıntısı 
bulunmama şartı i l e ambalaj halinde kuru maddeler n a k l e d i l e b i l i r . 

5- Toplu Nakil vasıtalarında şoför veya kaptanın bulunduğu yer yolcuların oturduğu 
kısımdan camlı b i r bölme i l e tamamiyle ayrılmış bulunacaktır. 

6- Her türlü nakil vasıtlarının tesisat veya mefruşatının tam b i r temizlik içinde 
bulunması şarttır. Camları kırık, döşeme ve oturma y e r l e r i yırtık veya harap olmuş veya
hut içinde tahta b i t i , b i t , pire g i b i haşareler bulunan vasıtaların insan nakli için kulla
nılması yasaktır. 

7- Nakil vasıtalarının yapılış tarzını 12.1.1961 t a r i h ve 232 sayılı kanunla değiş
t i r i l e n 6085 sayılı t r a f i k kanunu i l e t r a f i k tüzüğünün teknik şartlarını taşıması gerekli
d i r . 

KAPALI SİNEMA, TİYATRO VE BENZERLERİ YERLER HAKKINDAKİ GENEL SAĞLIK HÜKÜMLERİ: 

Madde 107- Sinema ve t i y a t r o l a r tamamiyle kagir binalarda yapılacak, yangın tehlike
sine karşı ve s e y i r c i l e r i n kolay ve çabuk binayı boşaltabilmeleri için gerekli taksimatı ve 
emniyet t e d b i r l e r i ihtiva edecektir. Bu gibi yerlerde giriş ve çıkış y e r l e r i n i n tamamıyle 
ayrı olması mecburidir. 

1- Bütün kısımlarının zemini mozaik, k s i l o i t , çimento şapı g i b i münasip kagir madde 
i l e döşenmiş olacaktır. 

2- Oturma y e r l e r i s e y i r c i l e r i n perde veya sahneyi tamamiyle serbest ve rahat görebi
leceği tarzda tertiplenecek ve bu yerler her şahıs için koltuklarda 0,50 x0,50 ve tahta san
dalyelerin 0,40 x0,40 vasatında olacaktır. 

3- Localar haricindeki bütün koltuklar ve sandalyeler sabit olacak ve oturma yerinin 
Ön kenarı i l e öndeki sıranın arka kenarı arasında en aşağı ( 0,30) m. serbest mesafe bıra
kılacaktır. 

4- S e y i r c i l e r i n oturduğu en ön sıra i l e sinema perdesi arasında en az 5 m. serbest 
bir mesafe bulunacaktır. 

5- Sinema ve tiyatroların her tarafı kışın +18 dereceden aşağı düşmeyecek +22 dere
ceyi geçmeyecek surette ısıtılacaktır. Merkezi teshin bulunmayan yerlerde kullanılacak soba
ların bu şartı temin edecek surette konulması ve soba etrafının amyant b i r siper i l e çevril
miş olması salona gaz ve duman intişar ettirilmemesi lazımdır. 

6- İçinde s e y i r c i l e r bulunan bütün kısımların havasını muntazaman değiştirecek hava
landırma tertibatı bulunacaktır. Salona mevsime göre ısıtılmış veya serinletilmiş rutubeti 
ayarlı hava sevk'ini temin eden modem havalandırma t e s i s l e r i bulunmayan yerler bu t e r t i p l e r 
içinde s e y i r c i l e r bulunduğu halde işliyerek vasat havasının muntazam ve saatte üç i l e beş 
defa değiştirilecek kudret ve kabiliyette olacak. K i r l i kullanılmış havanın dIşarıya sevk'ini 
temin eden havalandırma bacaları i l e dış havaya açılmış menfezler, aspiratörlerle teşhis 
edilmiş bulunacaktır. Bu menfezler ve baca ağızları salonda şiddetli hava cereyanları yapmaya
cak surette muhtelif kısımlara dağılmış olarak tesis edilecektir. 

7- Salonun havasını her tarafında k a f i derecede değiştirecek fenni tesisatı bulunmayan 
sinemalar azami (1,5) saatlik b i r devre nihayetinde salonu seyircilerden boşaltarak kapı ve 
pencereleri açıp en aşağı (15) dakika havalandırmak mecburiyetindedir. Bu gibi sinemaların 
fasılasız f a a l i y e t l e r i yasaktır. 

8- Sinema ve tiyatrolarda kadın ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere s e y i r c i l e r e 
yetecek adette tuvalet ve lavabo bulunacaktır. 

9- Sinema ve tiyatroları idare edenlerin belediyece tesbit edilecek fasılalarla umu
mi dezenfeksiyon yaptırmaları mecburidir. 
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YAZLIK SİNEMA VE TİYATROLAR : 
Madde 108- Üzerleri açık sinema ve ti y a t r o l a r ses ve gürültüleri muhitinde ya

şayanların huzur ve ıstırahatlerinin bozulmasına mahal vermeyecek müneasip yerlerde te
sis edilecektir. Mahalli iklim şartlarına göre belediyece müsaade edilmiş mevsimlerde faa
l i y e t t e bulunabileceklerdir 

Madde 106- Kapalı sinemalarda s e y i r c i l e r i n oturma y e r l e r i i l e ön sıranın perdeden 
uzaklığı lavabo ve tuvaletler hakkında mevcut hükümler bu sinemalar hakkında da geçerlidir. 

Madde 107- Açık sinema ve tiyatrolarda akşam saat 22.00 den sonra her türlü gürültü 
ve fazla ses yayılacak faaliyetlerde bulunmak ve hopörlörleri sesin sinema s e y i r c i yerinin 
bulunduğu saha dışına taşmasına imkân verecek derece açmak yasaktır. 

İŞ VE SAN'AT ERBABININ SAĞLIK MUAYENELERİ• 
Madde 110- Şoförler, vatmanlar, arabacılar, hamallar, motorlu motorsuz deniz vasıta

larının kaptanı çarkçısı ve tayfalarının ve herhangi bir münasebetle bu vasıtaları kullananlar 
i l k defa işe başlarken ve bilahere her sene mütehassıs tabipler tarafından genel muayenele
r i yapılacaktır. 

Madde 111- Sütnine ve murebbiyeler i l k defa \e bilâhare her sene mutehassız tabipler 
tarafından umumi muayeneye t a b i d i r l e r . 

Madde 112- Mutehassız tabib muavenelerı, mevcutsa belediye sıhhi muayene heyetince 
veyahut ihtisasları devletçe tesbit edilmiş diğer mutehassız tabıblerce usulü dairesinde 
yapılır. 

Maddle 113- İhtisasa Taalluk etmeyen muayeneler, belediye t a b i b l e r i , bulunmadığı tak
dirde hükümet t a b i b l e r i tarafından parasız olarak yapılır. Bu muayeneler imzaları hükümet 
tabibliğince tasdik edilmiş diğer tabipler tarafından yapılır. 

Madde 114- Her turlu sağlık muavene ne t i c e l e r i muayene edi l e n l e r i n sağlık cüzdanı ve
ya vesikalarla belediyece kayıt ve t e s c i l olunur. 

Madde 115- Sağlık muayene cüzdanı bulunmayan veyahut bu muayeneleri zamanında y a p t ı -
rılmamış olan işçilerin çalışması ve iş sahi p l e r i tarafından çalıştırılması yasaktır. İşçile
r i n muayenelerini vaktinde yaptırılmamasından müessese sahipleri mesuldür. 

CENAZELER VE MEZARLIKLAR: 
Madde 116- Şehir ve kasabalarda insan ölülerinin yıkanma kefenlenmesi nakil ve gömül

mesi hakkında umumi hıfzıssıhha kanununun bu husustaki hükümleri i l e bu kanunun 230 ncu mad
desi mucibince yapılmış hususi yönetmelik maddeleri ve 11410 numaralı mezarlıklar nizamnamesi 
ve bu nizamnamenin 8 ncı maddesi mucibince ıç işleri ve sağlık bakanlığınca yapılmış yönetme
l i k hükümleri tatbik olunur. 

HAYVAN LEŞLERİNİN İMHASI: 
Madde 117- Her turlu hayvan leşleri belediyece ayrılan hususi hayvan mezarlığına gömü

lecektir. Şehir ve kasabalar dahilinde hayvan leşlerini gömmek veya bunları açıkta olarak her
hangi b i r yere bırakmak yasaktır. 

Madde 118- Yönetmelik emir ve yasak lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkındaki hususi 
kanunlarda ayrıca b i r ceza mevcut değilse ( Umuru belediye müteallik ahkamı cezaiye kanunu
nun tadıl eden 15.5.1930 t a r i h ve 1608 nolu kanun )'un b i r i n c i maddesinde yazılı olan 500 TL 
ya kadar hafif para cezası i l e 3 günden 15 güne kadar ticaret ve san'atı yapmaktan men) cezası 

v e r i l i r . 

Madde 119- Belediyece ceza verme hususunda 5.12.1965 tari h ve ve 151 sayılı kanun gerek
tiğinde göz önünde tutulacaktır. 

TAVUK,KÜMES HAYVANLARINI ÜRETMEK VE BESLEMEK İÇİN TESİS EDİLECEK ÇIFTLİKLER VE KÜMESLER 
VE BESLENMELER: 
Madde 12,0- Tavuk üretme çiftlikleri ve besihaneler belediyemiz sınırları içinde mes-

kul sahadan en az 500 m. uzaklıkta, sağlık teşkilatı, belediye sağlık teşkilatı ve veteriner 
teşkilatınca uygun görülecek bölgede tesisine müsaade e d i l i r . 

Madde 121- Taban alanı 6 M2 y i geçen kümesler tavuk üretme çiftliği kabul e d i l i r ve 
118 nci madde hükmüne tabidir. 

Madde 122- Ahır inşaat ve ihtas etmek için belediyeden ruhsat alınması mecburidir. 
Ana caddelerde veya belediyece nara ve ilân olunan yerlerde hayvan ahırı inşaa ve ihdas et
mek yasaktır. 

Madde 123- Umumi ahırlar meskenlerle doğrudan doğruya alakası bulunmayan müstakil 
ve kagir binalardan olacaktır. Kendi hayvanları için yapılacak ahırların meskenlerle hiç 
b i r i l g i s i bulunmayacaktır. 

Madde 124- Süt hayvanlarından büyük hayvanlar ahırı ise her türlü sağlık şartları
na haiz olacaktır. Beher süt veren büyükbaş hayvan için 20 M̂  satıh bulunacak, hayvanla
rın arkasından 1,5 m geçit boşluğu ve önünde de 50 Cm. eninde yemlik payı olacaktır. Ahır 
tavanının yüksekliği enaz 3,5 m. olacaktır. Şehir içinde ençok 3 adet büyükbaş hayvan ve 
en çok 5 adet küçükbaş hayvan beslenebilir. 

Madde 125- Meskun saha içinde koyun sürüsü barındırılamaz. 
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Hadde 126- İnek yatakları ot veya samandan olacaktır. Yemler de ahır dışında dip de
poda bulundurulacaktır. 

Madde 127- Bilimum büyükbaş hayvanların ahırları yukarıda k i şartlara uygun bulundu
rulmakla beraber bu ahırlar içerisinde yatmak, tuvalet veya gübrelik yapmak ve ahırda 24 
saatten fazla gübre bulundurmak ahır ve meydanlarda gübre yığını bulundurmak yasaktır. Hay
van gübreleri tamamen ya umumi çöplüklere veya ihtiyacı bulunanların bağ ve bahçelerine götür
meye mecburdurlar. Gübrelerin nakli esnasında cadde ve sokak ortalarında dökülmemesi için i n 
tizam gösterilmesi mecburidir. Hayvanları bakmak için ahırın bitişiğinde ayrı yapılacak ve 
ahır i l e arasında ancak b i r gözetleme penceresi bulunacak birer oda yapılabilinecektir. 

Madde 128- Umumi ahırların içerisi de senede enaz i k i defa hususiler ise mutlak b i r 
defa ve belediyece lüzum gösterildiği takdirde ise derhal badana edilmesi mecburidir. Yaz 
mevsimlerinde ahırlar s a h i p l e r i tarafından ilaçlanmak zorundadır. 

Hadde 129- Hayvan ahırı yapmak isteyenler evvela belediyeye müracaatla ruhsat alması, 
ahırlarda hangi cins hayvanlar için ruhsat verilmişse yalnız o c ;ns hayvanların bulundurul
ması mecburidir. Başka cins hayvan bulundurulması yasaktır. 

Hadde 130- Ahırların tabanı su b i r i k i n t i s i yapmayacak şekilde düzgün b i r zemin i l e 
kaplanması, idrar ve k i r l i suların beton kanalla kapalı bir septik çukura akıtılması, ahır 
pencerelerinin ve açık tutulacak y e r l e r i n sinek v s. girmemesi için ince sineklik t e l i takıl
ması gübrelerin kapalı öze! yerlerde b i r i k t i r i l e r e k fazla yığılmadan sık sık temizlenerek 
ilaçlanması mecburidir. 

Madde 131- Bu yönetmelik hükümlerini uymayanlar hakkında umuru belediye müteallik 
ahkam-ı cezaiye kanununa ve bu kanunu t a d i l eden diğer kanunların i l g i l i maddelerine göre ce
zai işlem uygulanır. 

Madde 132- Bu yönetmelik hükümlerine Burhaniye Belediye Başkanlığı yürütür. 
Hadde 133- Bu yönetmelik resmi gazete de yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Tebliğ 
Maliye Bakanlığından : 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara 
İlişkin Tebliğ 

S e r i : I No : 4/12 
Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara iliş

kin Seri : I. No : 2 Usul ve Müşterek Hükümler Tebliğine bağlı; ithalat, ihracat, görün
meyen kalemler ve sermeye hareketleriyle ilgili işlemlere yetkili kılınan bankalar 
listesinin (Ek.: 2) 1 inci kısmına ve aynı Karara ilişkin Ser i : I N o : 4/9 Tebliğin 1 
inci maddesindeki döviz pozisyonu tutma yetkisi verilen bankalar listesine Mer
kezi istanbul'da bulunan «Habib Bank- dahil edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
ı - m •••• 

D Ü Z E L T M E 
22/3/1983 tarihli ve 17805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri : 1 ve 

2 Nolu Özel Uzlaşma Genel Tebliğleri aşağıdaki şeklide düzeltilmiştir. 

R. Gazete 
Sayfa Madde Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

12 ) 8 ... Kasım 1983 ... ... Kasım 1982... 
13 1. paragraf 3 ... uygulanmasına... ... uygulamasına 
14 III-4) 2 ... itibaren... ... sonra... 
14 V - 3 ) 2 ... sonra... ... itibaren... 

22/3/1983 tarihli ve 17995 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 83-28822 
sayılı atama kararına ait (+550) ek gösterge, (+500) şeklinde düzeltilmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden 

SAYI: 1983/62 
Doviz Kurları Bülteni 

33 Kart 1983 Tarihinde Uygulanacaktır. 

II Say ı l ı L i s t e (TL Olarak) 

Dövizin C i n s i Döviz Al ı ş Döviz Satış E f e k t i f Al ı ş E f e k t i f Satış 

1 
1 
1 
1 
1 
X 
1 
1 
1 
1 

100 
100 
1 
1 
1 
1 
1 

ABD doları 
Avustralya doları 
Avusturya şilini 
Alman markı 
Belçika frangı 
Danimarka kronu 
Fransız frangı 
Hollanda f l o r i n i 
İsveç kronu 
İsviçre frangı 
İtalyan l i r e t i 
Japon yeni 
Kanada doları 
Kuveyt dinarı 
Norveç kronu 
S t e r l i n 
Suudi Arabistan r i y a l i 

1 ABD doları 

203,90 
176,68 

11,93 
83,90 

4,23 
23,63 
27,99 
74,48 
27,05 
97,82 
14,08 
84,99 

165,68 
697,81 

28,21 
296,61 

59,28 

207,98 
180,21 

12,17 
85,58 

4,32 
24,10 
28,55 
75,97 
27,59 
99,77 
14,36 
86,69 

168,99 
711,76 

28,77 
302,55 
60,47 

203,90 
167,85 
11 ,93 
83,90 
4,02 

23,63 
27,99 
74,48 
27,05 
97,82 
13,37 
80,74 
157,39 
662,92 

26 ,80 
296,61 

56,32 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 Avustralya doları 
1 Kuveyt dinarı 
1 S t e r l i n 

17,0913 
2,4302 

48,2033 
8,6288 
7,2847 
2,7376 
7,5378 
2,0844 

1448,15 
239,91 

1,23068 
7,2279 
3,4396 
0,8665 
3,4223 
1,4547 

Avusturya ş i l i n i 
Batı Alman markı 
Belçika frangı 
Danimarka kronu 
Fransız frangı 
Hollanda f l o r i n i 
İsveç kronu 
İsviçre frangı 
İtalyan l i r e t i 
Japon yeni 
Kanada doları 
Norveç kronu 
Suudi Arabistan r i y a l i 
ABD doları 

210,02 
181,98 
12,29 
86,42 
4,36 
24,34 
28,63 
76,72 
27,86 
100,75 
14,50 
87,54 

170,65 
718,74 

29,05 
305,51 

61,06 
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Î L A N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 8 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

AÇIK A R T I R M A ÎLE M E N K U L SATIŞ İLANI 
l ' — Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesince tasfiyesine karar verilen ve tas

fiye işlemleri 8 Nolu Tasfiye Kurulunca yürütülen BORSAŞ A. Ş. nin yan kuruluşu 
olan Omlkron A. Ş. nin İzmir Kazım Dirik Caddesi No. 3 Yenihan Kat 2 No. 203 adre
sindeki büro malzemelerinin İzmir 3. İcra Memur luğ unca değer takdir edilmiş ve 
anılan İcra Memurluğunca da satışı yapılacaktır. Satışı yapılacak menkullerin aşağıda 
cinsi kıymet ve özellikleri belirtilmiştir. 

Adet Lira C i n s i 

2 30.000,— Beyaz formika kaplı üç çekmeceli beyaz demir kromaj ayaklı 
masa. Beheri 15.000,— TL. 

4 10.000,— Beheri 2.600,— TL. olan lacivert renkli terminal tipi koltuk. 
2 10.000,— Beheri Ö.000,— TL. olan döner lacivert renkli müdür tipi 

koltuk 
-— 33.750,— M2'si 750,— TL. den mavi renkli, tahminen 45 m2 ilk oda 

şekline göre kesilmiş, 2 büyük, 2 ufak, 4 parça'da uzun 
paspas için kesilmiş halfleks. 

1 1.000,— Beyaz renkli etejer. Telefon için. 
1 1.000,— Portmanto. 

2 — Satış şartları : Satış peşin para ile satılacaktır. Satış bedeli satışın yapıl
dığı gün ve saatte nakten tahsil olunacaktır. Satış bedeli belirtilen şekilde ödenmezse 
1.1. Kanununun 133. maddesi gereğince İhale feshedilir. 

3 — Satış günü : 
a) Satış 20/4/1983 Çarşamba günü saat 14.00 de İzmir 3. İcra Memurluğunca 

yapılacaktır, 
b) Satış günü muhammen bedellerinin % 75'lne istekli çıkmadığı takdirde 

ikinci satış 10/5/1983 Salı günü anılan memurlukça aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 
4 — Satışla ilgili şartname Kurulumuzca veya İzmir 3. İcra Memurluğundan 

ücretsiz olarak temin edilebilir. 
5 — Satışa katılacaklar, işbu Uân ve şartname hükümlerini peşinen kabul 

etmiş sayılırlar. 
İlân olunur. 



Ankara Asl iye 3» Ticaret Ilahkemesı 17 T o . l u Tasfiye Kurulu Başkanlığından; 

lora İflas Kanununun 206-207. maddeleri gerekince düzenlenen ve aynı Kanunun 232-235.raaddelerı i l e 35 say ı l ı Kan-in 
Hükmündeki Kararnamenin değişik 15» caddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca i lânı gereken sıra ce tve l id i r . 

Ankara Asl iye 3» Ticaret Mahkemesi 17 IIo.lu Tasfiye Kurulu BaşkanlığındanÎ 

Bankerin Adı Soysdı-Ünvanı 
işyeri Ik&ıetgah, Adresi 

t HİTİT TİCARET (ihsan BAYAT) 

: İzmir Cad. İzmir Apt . 20/26 Kızılay-AI.'î.'AfA 

Kayıt 

130 
187 

Alacaklının 
Adı Soyadı 

Kerim UZU'JR 
Uustafa AS LAK 

792 Demırer AKÇAY 
1083 Azem G J İ J C Ü 

1093 PALUKEET 

TALEP EBİLBi; 
Arıapara 

- 3 » . 
Faiz 

T L . 
Kasraf 

T L . 
10.000 — 

100.000 — 

50.000 
1.500.000 

67.500 
5.000 

56.658 

K A B U L EDIEBN 
Anapara 

T U 
Faiz 

J & a -

100.000 — 

50.000 
1.500.000 

67.500 
5.000 

56.558 

REEDEDILEK 
Anapara Faiz 

TL. 
10.000 — 

I.I .K Tas. 
Masraf 206.Kd Kurulu 

T L . Sıra. Kararı., 
— 6 Kabul 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

T O P L A M 201.445.066 42.478.916 — 188.338.179 37.470.366 13.106.887 5.229.716 14.167 

- Bu Sıra Cetveli 25.11,982 tar ih ve 17879 mükerrer say ı l ı Resmi Oazete'nın 122. sahifesmdeki Sıra Cetvel inin 
Tashihini temınen ek olarak yayınlanmıştır. 

-3Bu Sıra Cetveline 35 say ı l ı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 15» maddesine güre i l a n tarihinden i t ibaren 15 gün 
içinde i t i r a z e d i l e b i l i r . 

Sayfa : 56
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P A Z A R L I K L A M E N K U L SATIŞI İLANI 
1 — Konu : İleri Bankerlik Menkul Değerler ve Yatınm Finansman A . Ş. ye 

ait toplam 347.000,— TL . tahmini değerinde reklam panoları, lambri ve cam bölme
lerin pazarlıkla ve peşin parayla satışıdır. 

2 — Satış işlemi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. & Kat 4 de 13 Nolu Tasfiye 
Kurulu Başkanlığında 18/4/1983 günü saat 15.00 de, ahu çıkmadığı takdirde ikinci 
satış aym yer ve saatte 22/4/1983 günü yapılacaktır. 

3 — Satışla ilgili şartname ve menkullerin listesi Kurulumuzdan temin edi
lebilir. 

İlân olunur. 

Akçaabat Sulh Hukuk HâkimUğinden : 

1979/307 
Davacı Hikmet oğlu Yakup Serder vekili tarafından davalılar Salim oğlu Halûk 

Zeki Özalp ve arkadaşları aleyhine «çılan taraflar arasındaki müşterek olan Akçaabat 
Orta Mahallede bulunan ve tapunun 2/5/1962 tarih 2 ve 21/2/1962 tarih 28 sayıh tapu
ların revizyon gördüğü Ada 103 ve 16 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün 
olmadığı takdirde satılarak bedelinin taksimi davasının yapılan duruşmasında : 

Adresi meçhul olduğu anlaşılan -davalılardan Salim oğlu Halûk Zeki özalp'a 
ilânen meşruhatlı davetiye çıkarılmasına karar verildiğinden, davalı Halûk Zeki Özalp'
in duruşmanın kaldığı 27/4/1983 Çarşamba günü saat 9.45 de 1979/307 sayılı davanın 
duruşmasında hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi tak
dirde H.U.M.K. nun değişik 507 ve 509. maddeleri gereğince duruşmanın gıyabında 
yapılacağı dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 

4474 
e ' •••' 

Bornova 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/405 
K. No : 1982/444 
Tehdit suçundan Mahkememizin 13/12/1982 tarih ve 1982/405 esas, 1982/444 

sayıh kararla sanık Cihangir Kotan'ın T.C.K. nun 188/1. maddesi gereğince 6 ay 
müddetle hapis ve 1.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve İş bu ceza
sının teciline karar verilen Dikili Çandarh Adalı Mah. nüfusuna kayıth, Musa oğlu, 
1953 doğumlu Cihangir Kotan'a uzun aramalara rağmen gıyabi hüküm tebliğ edi
lememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm 
fıkrasının samğa ilânına, ilâm» neşir tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân olunur. 4345 

— — ® — — 
Ankara 5. İş Mahkemesinden : 

1982/793 
Davacı Mehmet Bayraktar vekili Av. Rasim Doğan tarafından davalı Gültekin 

Ara l aleyhine açılan davanın yapılan duruşmasında : 
Davalı GUltekin Aral'ın adresine yapılan tebligatlar bila ikmal iade edildiğin

den ve adresinin zabıtacada tesbit edilemediğinden bu kerre ilânın tebliğ edilmesine 
karar verildiğinden duruşmanın atılı bulunduğu 27/4/1983 tarihinde duruşmada hazır 
bulunması veya kendisini biv vekille temsil ettirmesi hususu tebligat yerine ilânen 
tebliğ olunur. 4489 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi İS Nolu Tasfiye Kuruta Başkanlığından : 
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Çumra Asliye Hukuk Hâkimliğiden : 

E . No : 1976/422 
K . No : 1982/535 
SSK. Genel Müdürlüğü tarafından Tokat/Reşadiye Bazçah Köyünden Arif oğlu 

1947 D. lu Cafer Gökçe aleyhine açtığı 326.885,68 lira kurum giderinin Harcama, öde
me ve tahsis tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte tahsili için açılan davanın ya
pılan açık yargılaması sonunda : 

264.819,03 lira kurum giderinin masraf ve ücreti vekâletle birlikte 2/3/1976 tarihin
den itibaren kanuni faizi ile birlikte tahsiline ve fazlaya ait istemin reddine dair veri
len 7/12/1982 tarih ve aynı sayılı karar davacı vekilinin vlcahında olup davalının gı
yabında tefhim edilmiştir. 

Davacı Kurum vekili tarafından verilen 10/12/1982 tarihli layiha ile hüküm 
tebliği temyiz edilmiş olup, gıyapta olan davalıya hükmün tebliği için çıkarılan teb
ligatın adresinde olmadığından bilâ tebliğ iade edildiğinden karar ve temyiz layihası
nın İlânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince; ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sa
yılmasına, tebliğ tarihinden 'itibaren sekizgün içerisinde davalının temyiz talebinde 
bulunmadığı ve davacının temyizine cevap vermediği takdirde dosyanın yargıtaya 
gönderileceği 7/12/1982 tarih ve 976/422 Esas, 982/535 Karar sayıh hükmün ve 
10/12/1982 tarihli temyiz layihasının tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 4310 

Sivas l . Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/216 
Davacılar Mehmet Yıldırım ve vekili Av. Tevfik öz türk tarafından davah 

Tuncer Yılmaz aleyhine açılan tapu iptali tescil davasında: 
Davah Tuncer Yılmaz bütün aramalara rağmen bulunamadığından adre

sinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından davalının duruşmanın bırakıldığı 5/4/1983 
günü sat: 9'da mahkememizde hazır bulunması tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 4627 /1-1 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden .-

1983/97 
Nevşehir Kapucubaşı Mah. veya Köyü Hane •. 265 de kayıth Şaban ve Fatma' 

dan olma Mediha Merdan'ın Merdan soyadının Meram olarak tashihine karar ve
rilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 4839/1-1 

Artırma, Eksiltme ve ihale Hânları 
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 16 kalem muhtelif cins temizlik malze
mesi kapah yazıh teklif mektubu almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli 
mukabilinde temin edilecektir. 

3 — İhale 14/4/1983 günü saat 15.00 de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta 

serbesttir. 4404 / 2-2 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

I — Genel Müdürlüğümüz gereksinmesi içte aşağıdaki dosya numarası ve 
cinsi belirtilen malzeme, dış memleketlerden teklif alma yolu İle satınalınacaktır. 

TJ — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malzemenin sipa
riş numarasını, ismini ve malzeme ile UgUl olarak temsilcisi bulunduğu firmanın 
açık adresini belirtir bir dilekçe İle şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdür
lüğünde Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen ücret karşılığında alabilirler. 

U I — Teklifler engeç 13/5/1983 günü saat 17.30'da Genel Müdürlükte bulun
durulması gerekir. Bu günden sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan 
teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta İle şartname gönderilmez. 

IV — İhale, 16/5/1983 günü saat 10.00 da yapılacaktır. 
V — Genel Müdürlüğümüz, yurt dışından yaptığı satm almalarda 2490 Sayı

lı Kemin hükümlerine tabi değildir 
Dosya No: 83-421-1, Cinsi: 223 kalem Inter yedekleri, Şartname Bedeli: 500 TL. 

4233 / 3-2 

TCDD İşletmesi Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: 

200.000 METRE DIŞ TESİSAT TELİ (HTT NEVÎ ÇİFTLİ HARİCÎ TİP 
TELEFON TESİSAT TELİ) SATIN ALINACAKTIR 

1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme, dahilden kapalı zarf yöntemi ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin en geç 27/4/1983 Çarşamba günü saat 15.00e kadar Ankara'da 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında top
lanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci Veznelerinden 
1.000,— TL. bedelle temin edilebilir. 

4 — Teklif zarfları üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
5 — Tekliflerle birlikte, teklif edilen bedelin ?f 2,5'u oranında geçici teminat 

verilecektir. 
6 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği ta

libe yapmakta tamamen serbesttir 4753/2-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

I — Genel Müdürlüğümüz gereksinmesi için aşağıda dosya numarası ve cinsi 
belirtilen malzeme, dış memleketlerden teklif alma yolu Ue satın alınacaktır. 

II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malzemenin sipariş 
numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık ad
resini belirtir bir dilekçe İle şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
A Blok 7. kat 708 numaralı odadan belirtilen ücret karşılığında alabilirler. 

III — Tekliflerin engeç 16/5/1983 günü saat 17.30'da Genel Müdürlükte bulun
durulması gerekir. Bu günden sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan tek
lifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilemez. 

IV — thale 17/5/1983 günü saat 10.00 da yapılacaktır. 
V — Genel Müdürlüğümüz, yurt dışından yaptığı satın almalarda 2490 sayıh 

Kanun hükümlerine tabi değildir. 
Dosya No : 83-173-1, Cinsi : 165 kalem deleoremy yedekleri, Şartname Bedeli: 

500,— TL. 4884 / 3-1 
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TCDD işletmesi Merkez Alım, Satım ve thale Komisyonu Başkanlığından-. 
A N K A R A 

Limanlarımıza yanaşan gemilerin sintine atıklarının toplanması, arıtılması 
ve depolanması hizmetleri için anahtar teslimi esasına göre sabit tesis yaptırıla
caktır. 

1 — İşletmemizin İskenderun, Mersin, Bandırma, Derince, Haydarpaşa ve 
Samsun limanlarında yukarıda konusu yazıh tesis yurt içinden kapah zarf yön
temi ile yaptırılacaktır. 

2 — Tekliflerin, en geç 10 Mayıs 1983 Sah günü saat 15.00'e kadar TCDD Ge
nel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanan Komisyonumuza gelmiş 
veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sir
keci veznelerinde 5.000,— TL. bedelle satışa arz edilmiştir. 

4 — Firmalar teklifleriyle birlikte teklif ettikleri bedelin % 2,5'u oranında ge
çici teminat vereceklerdir. 

5 — Teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — 6 limana yapılacak tesisin tamamı için teklif verilmesi şart olup, kısmi 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 
7 — TCDD 2400 sayılı Yasaya tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 
4591 /2-2 

TCDD İşletmesi Ankara Hastanesi Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkan
lığından : 

1 — Hastanemizin ihtiyacı bulunan 34 kalem tıbbî malzeme iç piyasadan kar 
pah zarf yöntemiyle satın alınacaktır. 

2 — Tekliflerin, en geç 19 Nisan 1983 Salı günü saat 14.00'e kadar TCDD An
kara Hastanesinde toplanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartnameler Hastanemiz Demirbaş Bürosunda görülebilir. 
4 — Firmalar teklifleriyle birlikte teklif ettikleri bedelin % 2,5'u oranında 

geçici teminat vereceklerdir. 
5 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — TCDD 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 
4590/2-2 

S E K A Akdeniz Müessesesi Müdürlüğünden : (Taşucu/Sillfke) 

E L E M A N A L I N A C A K T I R 
Müessesemizde çalıştırılmak üzere imtihan İle aşağıdaki şartları taşıyan 40 

Erkek Personel Alınacaktır. 
1 — T. C. Vatandaşı olmak, 
2 — Yüksek Okul, Ticaret Lisesi ve Lise mezunu olmak, 
3 — Askerlik görevim yapmış olmak, 
4 — Yüksek Okul mezunlarının 30, Lise ve Ticaret Lisesi mezunlarının ise 

26 yaşmdan büyük olmaması. 
İsteklilerin 657 sayıh Devlet Personel Kanunu hükümlerine göre maaş Ödene

cektir. 
İlgilenenlerin 8/4/1983 günü mesai bitimine kadar İmtihan giriş kartı almak 

Üzere bir adet resim ile birlikte Müessesemiz Personel Şefliğine şahsen müracaatları 
rica olunur. 4813 / 2-2 
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Hacettepe Üniversitesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından • 

Mıktan 
Grup Dosya No. Bölümü C i n s i Kalem 

1 2865 Diş Hekimliği Fakültesi Diş malzemesi 183 
2 2866 Eczacılık Fakültesi Kimyasal madde ve 

laboratuvar cam Malz. 505 

1 — Yukarıda yazılı 2 grup malzeme 2547 sayılı YÖK Kanununun 56. madde
sinin (e) ve 2653 sayılı Kanunla değişik (f) fıkraları ile 65. maddesi gereğince satın 
alınacaktır. 

2 — Satınalmalara ait listeler ile teknik şartnameler Hacettepe Üniversitesi 
Merkez Kampüsünde (Ayniyat Levazım Müdürlüğünden) temin edilir. 

3 — Taliplilerin teknik şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif 
mektuplarım iç zarfla, 

4 — a) Teklif tutarı üzerinden % 3 Satınalma Komisyonu Başkanlığı adına 
düzenlenecek (Limitli Banka) muvakkat teminat mektubu veya Üniversitemiz Ma
lî «ısebesine yatırılacak nakit muvakkat teminat makbuzu ile, 

b) 1983 yılına ait ticaret odası kayıt belgesini 2. zarfın içerisinde 4/4/1983 Pa
zartesi günü saat 16.00'ya kadar adı geçen Müdürlüğe vermeleri veya bu tarihte eıe 
geçecek şekilde göndermeleri. 

5 — Her grup için ayn teklif verilecektir. İhale teklif usulü ile yapılacaktır 
6 — Tekliflerin üzerine dosya numarasının yazılması gerekir. 
Numara yoksa teklif kabul edilmez. 
7 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
8 — Verilen teklifler hiç bir şekilde geri alınamaz. 
9 — Postada gecikme kabul edilmez. 4389 /2-2 

»t 
Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 — İncesu (Kayseri! lojmanlı hizmet binamızın inşaat işi götürü bedel esası 
üzerinden kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Söz konusu işin geçici teminatı 1.000.000,— TL.'dır. 
3 — İstekliler bu işe ait ihale dosyasını Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Mal

zeme Müdürlüğümüz ile İncesu Şubemizde tetkik edebilirler. 
4 — Eksiltme 11 Nisan 1983 Pazartesi günü saat 11.00'de Genel Müdürlüğü

müzde toplanacak Satınalma Komisyonumuzda yapılacağından, kapalı zarf mek
tuplarının aynı gün saat 10.00'a kadar makbuz mukbilinde mezkûr Komisyona ve
rilmesi lâzımdır. 

5 — İsteklilerin ihale günü hariç 6 gün öncesi akşamına kadar Genel Mü
dürlük İnşaat Müdürlüğüne başvurarak yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6 — Banka yeterlik belgesini dilediğine verip vermemesi konusunda tama
men serbesttir. 

7 — Yeterlik belgesi alabilmek için; 
a) Ticaret Odası belgesi ibraz etmek, 
b) Son beş yıl içinde eksiltmeye konu olan iş emsali ve teknik öneminde 

benzeri bir işi taahhüt ederek geçici kabulünü yaptırmış olmak, 
c) Veya bugüne kadar Bankamıza yaptığı işlerle bu konuda yeterli oldu

ğunu İnşaat Müdürlüğü nezdinde kanıtlamış olmak gereklidir. 
8 — Bankamız 2490 sayıh Kanuna tabi olmayıp eksiltmeyi yapıp yapmamak

ta veya işi dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir. 4595 / 3-2 
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Kay İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 6200 sayılı Kanunun 34. mad
desi gereğince tatbik edilen esasların 8. maddesine göre kapalı zarf eksiltme usulü 
ile satınalınacaktır. 

T. Bedeli G. Teminatı Ş. Bedeli İ h a l e n i n 
Konusu Lira Kr . Lira Kr. Lira Kr . Tarihi ve Saati 

1. Dalgıç Elektro 
Motopomp. 136.390.000,— 4.105.450,— 3.000̂ — 8/4/1983 11.00 

2. Düşey Mil l i Elektro 
Motopomp. 57.348.000,— 1.734.190,— 1.500,— 8/4/1983 11.30 

2 — Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Y S E Ge
nel Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden 
temin edilebilir. Şartname bedelinin Y S E Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirti
lerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan makbuz aslı
nın ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta llede arzu edildiği takdirde şartname 
gönderilir. 

4 — İhaleye katılacak firmalar en geç 4/4/1983 günü mesai saati sonuna ka
dar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde bulunacaklardır. Bu belgeyi 
alıp almadıklarım 6/4/1983 tarihinden itibaren öğrenebilirler. 

5 — İhale için iştirak belgesi almak isteyen isteklilerin, dilekçelerine ekleye
cekleri belgeler. 

a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi 
b) Atölye teçhizat ve tezgâh bildirisi 
c) Bankalardan alınmış mail referans mektupları 
d) Sanayi Odası kapasite raporu ash veya noterden tasdikli sureti (geçerli

lik süresi dolmamış olacak) 
e) TSE uygunluk belgesi (Düşey Mil l i Elektromotopomp için) 
6 — Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilirler. Bu isteklilerin imalatçı fir

manın yetkili satıcısı, olduğunu tevsik eden belgeyi ve iştirak belgesi için imalatçı fir
maya alt belgeleri dilekçelerine ekliyerek ihaleye iştirak belgesi müracaatında bulun
maları şarttır. 

7 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit içi geçici teminat mek
tup veya makbuzlarım koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim et
meleri şarttır. (10. Kat 7 Nolu oda) 

8 —• Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilemyeceği 
ilan olunur. 4592 / 2-2 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden : (ADANA) 

Ç. Ü. Tıp Fakültesi 1.000 Yataklı Eğitim, Öğretim ve Araştırma Hastanesi için 
telefin kablosu satm ahnması işi 7 Ekim 1982 tarih 17831 sayıh Resmi Gazete'de ya
yın lanan^ Yükseköğretim Kurumları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği» uyarınca ka
palı zarfla eksiltme usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

1 — İşin ad ı : Ç. Ü. Tıp Fakültesi 1.000 Yataklı Eğitim, öğre t im ve Araştırma 
Hastanesi için- harici tip 200 çiftlik 0,5 mm. çapında 3.600 M . telefon kablosu satm 
alınması işi olup, keşif bedeli 12.168.000,— TL.'dir. 



30 Mart 1983 — Sayı : 18003 RESMİ GAZETE Sayfa: 63 

2 — Bu işe alt sözleşme dosyası ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Ç. Ü. 
Yapı ve Fen işleri Daire Başkanlığında görülebilir. 

3 — ihale 11/4/1983 Pazartesi günü saat 15.00'de Ç. Ü. Yapı ve Fen işleri Dai
re Başkanlığı Balcalı Kampusunda yapılacaktır. 

4 — ihale Yükseköğretim Kurumları Satın Alma ve ihale Yönetmeliğinin 
kapalı zarfla eksiltme usulü ile yapılacaktır. 

5 — işin geçici teminatı : 365.040,— TL.'dir. 
6 — Bu işle ilgili iştirakçilerden istenen belgeler; 
a) imalâtçı veya yetkili satıcı belgesi, 
b) 1983 yılı Ticaret, Sanayi Odası belgesi, 
c) 15.000.000,— TL. banka referans mektubu, 
d) Şirketse şirkete ait sirküler, vekâletname belgeleri. 
7 — İhaleye iştirak edeceklerin en geç 7/4/1983 Perşembe günü saat 17.00'ye 

kadar istenen evrakları vererek, iştirak belgesini ve teklif isteme dosyalarını almak 
üzere müracaatları şarttır. 

8 — İhale şartnamesinde istenen evrakları tam olarak vermeyen müracaat
çılara ihale evrakı verilmez. 

9 — Teklif zarfları ihale saatinden en geç bir saat öncesine kadar inşaat 
(ihale) Komisyonu Başkanlığına CÇ. Ü. Yapı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı Bal
cal ı -Adana) verilecektir. Gecikmeler kabul edilmez. 

10 — Üniversitemiz iştirak belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 4593/2-2 

Çalışma Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımızca 1983 yılı içinde, 6246 sayılı Kanunun 1891 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci maddesine göre; aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeleri, esas 
firmalarından veya kanuni vekillerinden aracı ve komisyoncu kullanmadan pazarlıkla 
ithal edilecektir. 

Sıra 
No. C i n s i Miktarı 

1. Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (Komple) 1 Takım 
2. Portatif Hava Analizörü (Komple) 1 Takım 
3. Gaz Detektör Tüpleri (Muhtelif) 830 Kutu 
4. Gaz Detektör Pompası 25 Adet 
5. Gürültü ölçme Aygıtları (Muhtelif) 37 Adet 
6. Analitik Terazi 4 Adet 
7. Termal Konfor Koşulları ölçü Aygıtı 2 Adet 
8. Gaz Kromatografisl (Komple) 1 Takım 
9. Toprak Direnci ölçü Aygıtı 30 Adet 

10. Gravlmetrik Toz ölçme Aygıtı 4 Adet 

2 — Satınahnacak bu aletlere ait idari ve teknik şartnameler; Ankara'da Ba
kanlık Levazım ve Satınalma Grup Başkanlığı, Bayındır Sokak No. 11/7 Ankara ad
resinden, İstanbul'da İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak alı
nabilir. 

3 — Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 — Son teklif verme tarihi 2/5/1983 günü saat 14.00 e kadardır. Teklifler; 

Çalışma Bakanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığı Levazım Müdürlüğü Tuna Cad
desi No. 7 - Ankara adresine verilecek veya gönderilecektir. 

4747 / 2-2 
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Eskere Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

SATIŞ TARİHİ : 13/4/1983 Çarşamba Günü Saat: 12.00 

Muham. % 7.5 Tem. 
Emvalin M İ K T A R I Bedeli Tutarı 

Deposu Bölgesi Cins ve Nev'i Adet M*. DM 1 . T L TL. 

Eskere Merkez 3. S. N . B. Çk. Tom. 1663 585.046 13.000 570.400 
3. S. Ks. B. Çk. Tom. 4002 799.458 10.000 599.600 
3 S. N . B. Çk. Tom. 218 55.544 7.350 30.600 
3. S. N . B. Ardıç Tom. 104 31.514 9.000 21.300 
3. S. Ks. B. Ardıç Tom. 283 66.605 6.500 32.500 

» » Çz. Travers 2942 335.388 13.000 327.000 

Y A P A C A K SATIŞ YEKÜNÜ 9212 1873.555 1.581.400 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 9212 adet'e denk 1873.555 M 3 . Muhtelif cins 
orman emvali, vergileri ve % 50'si peşin % 50'si altı ay vadeli müddetsiz ve kat'i 
Banka mektubu karşılığında açık arttırmalı satışı yapılacaktır. 

2 — Satış 13/4/1983 Çarşamba günü saat 12.00'de Beyağaç Belediyesi satış 
salonu binasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin Model EK-1 No. lu şartnamede istenilen belgelerle birlikte te
minat olarak Banka mektubu vereceklerin mektubu İşletme adı ile satış tarihini 
yazdırarak İşletmemiz Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

4879/2-1 • 
Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacı Analitik Eczalar, Teklif alma 
usulü İte satm alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek istiyen firmaların İdari Şartname esasları dahi
linde hazırhyacakları teklif mektuplarını en geç 25/4/1983 Pazartesi gürtü mesai saati 
sonuna kadar Beyoğlu Kalyoncu Kulluk Cad. Mallı Han'daki Müdürlüğümüze verme
leri veya aym gün ve saatte bulundurmak üzere posta ile göndermeleri gerekir. 

3 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — Bu işe ait İdari Şartname ve İhtiyaç listesi I No. lu Satınalma Komis

yonumuzda mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 
5 .— Kurumumuz Arttırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya dUediğine yapmakda serbesttir. 
4444 / 2-1 

Bursa Belediye Başkanlığından : 

Teleferik semtinde 2500 m3 lük Dİ betonarme su deposu inşaatı işi 2490 sayılı 
yasa hükümleri gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye konulmuştur. 

İşin birinci keşif bedeli 55.000.000,— Ura, geçici teminatı 1.650.000,— Uradır. 

İhalesi Belediyemiz encümeninde 15/4/1983 cuma günü saat 15.00 de yapıla
caktır. Keşif şartname ve ekleri Hesap İşleri Müdürlüğü ihale memurluğunda görü
lebilir. 
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Eksiltmeye iştirak edebilmek için iateklüerin : a) Geçici teminatları, b) 1983 
«H* tasdikli Ticaret Odası Vesikası (istekli şirket olduğu takdirde bağlı bulundukları 
ticaret odasından eksiltmenin ilk ilânı tarihinden sonra alınmış ve halen faaliyette 
olduğunu bildirir beliğe ve şirket imza sirküleri) c) Yeterlik belgesi için Belediye 
Başkanlığına müracaat dilekçelerine : 1 — Bayındırlık Bakanlığından aldıkları en 
az işin keşif bedeli kadar eksiltmeye girebüeceklerinl gösterir (B) grubu müteah
hitlik karnesi, (ash ve noterden tasdikli sureti) 2 — Yapı araçları bildirisi, (örnek 
DO : 1) ve ekinde beyandaki araçların kendisine ait olduğunu kanıtlayan belgeler, kira
lama işine ait noterce düzenlenmiş kira sözleşmesi ile kiralanacak araçlar için kirala
yana ait mülkiyet tevsik belgeleri, 3 — Bu İşte kullanacakları sermaye ve kredi olanak
larını açıklayan mali durum bildirisi (örnek no: 2/A-2/B, 4— Teknik personel bildirisi 
(örnek no : 3) ve ekinde bağlantı durumunu kanıtlayan noterden tasdikli taahhüt
name, 5 — Son ik i yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde 
bağlanmış ve bağîanaeak işleri açıklayan taahhüt bildirisi (örnek no : 4) ve ekinde 
beyanın doğruluğunu kanıtlayan belgeler, 6 — İşyeri görme belgesi ile 1 adet fotoğ
raf ekleyerek bu bildirimlere istinaden Fen İşleri Müdürlüğündeki Belge komisyo
nundan alacakları yeterlik belgeleri ve tekliflerini havi kapah zarflarını ihale günü 
saat 14.00'e kadar komisyonumuza makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir. Ye
terlik belgesi için son müracaat tarihi 11 Nisan 1983 Pazartesi mesai saati sonuna 
kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez, ilân olunur. 

4603 /1-1 
11' " *)' ' '• " 

S E K A Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden: (Atakent/Muğla) 

Müessesemizin 19S3 yık İhtiyacı +, — % 20 toleranslı 5.000 ton Sodyum Sülfat 
Cihanbeyli'den Müessesemiz stok mahalline kadar karayolu ile verilecek termin prog
ramına göre bir yıl müddetle naklettü-ilecektlr. 

Mezkûr nakliye işi ile ilgili şartnameler S E K A Genel Müdürlüğü İkmal Daire 
Başkanlığından, S E K A İzmit, Balıkesir, Afyon Müessesesi Müdürlüklerinden, S E K A 
Ankara Alım - Satım Müdürlüğünden ve Müessesemizden temin edilebilir. 

Teklifler 8/4/1983 günü saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Haberleşme bürosuna 
verilmiş olacaktır. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihalenin tamamım veya bir kıs
mını dilediğine yapmakta veya İhaleden vazgeçmekte serbesttir. 

Duyurulur. 4870 /1-1 

T .K. l . Bursa Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemiz Orhaneli Bölgesi Gümüşpınar panosundakl kömür eleme ve ayık
lama tesisinin sallantılı tip kömür eleği 200 ton/saat kapasiteli linyit kömürü ele
yebilecek nitelikte titreşimli tip olarak değiştirilecektir. 

Bu işle ilgili genel ve teknik şartnameler İle teknik resim Müessesemiz Şube 
Müdürlüğünden (Fevzi Çakmak Cad. No. 72 Bursa) ve İstanbul Satınalma Müdürlü
ğünden (İstiklâl Cad. Odakule İşham Kat 12 Beyoğiu/tstanbul) bedelsiz olarak temin 
edilebüir. 

İşin ihalesi 21/4/1983 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacak olup, teklif mek
tuplarının aynı gün saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine verilmesi 
gerekmektedir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, postada vaki gecikmeler, telgraf 
ve telefonla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 4874 /1-1 
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Feke Devlet Orman İşletmesi- Müdürlüğünden: 

% 7,5 Tem. 
Parti Muh. Bed. Bedeli 

Deposu Cins ve Nev'i Adedi Adet M'. DM'. TL. TL. 

Düşmüş 3, S. N . B. Çk. Tom. 1 163 38.614 12.500 38.500 
» 3. S. K. B. Çk. Tom. 7 1123 2S5.886 9.000 174.000 
• 3. S. N . B. Çz. Tom. 1 90 20.017 5.880 8.850 

D. Taş 3. S. N . B. Çz. Tom. 1 245 31.576 4.050 10.000 
Düşmüş 3. S. N . B. Sed. Tom. 18 2693 658.969 12.500 617.800 

» 3. S. K. B. Sed. Tom. 4 656 108.665 9.000 74.000 
D. Taş 3. S. K. B. Gök. Tom. 1 255 29.727 4.050 9.000 
Düşmüş 2. S. Çk. Mad. Dire. 7 2693 217.294 7.500 124.500 

» 2. S. Çk. Mad. Dire. 1 435 42.829 4.650 15.000 
j» 2. S. Çz. Mad. Dire. 10 7987 395.752 7.500 226.000 
3» 2. S. Sed. Mad. Dir. 14 8340 561.648 7.500 318.500 

D, Taş 2. S, Gök. Mad. Dir. 1 702 40.418 3.380 10.500 
Düşmüş Çk. Tel. Direk 5 973 140.973 11.200 118.500 

» Çk. Tel. Direk S 646 115.470 12.700 110.000 
Çk. Tel. Direk 2 228 53.446 14.200 57.000 
Çk. Tel. Direk 1 45 13.719 16.300 16.800 

» Çk. Tel. Direk 1 5 1.924 22.000 3.200 
Çz. Tel. Direk 1 15 2.452 11.200 2.100 

» Sedir Tel Direk 3 743 107.077 11.200 9.000 
Sedir Tel Direk 2 462 81.191 12.700 7.750 
Sedir Tel Direk 2 217 44.172 14.200 47.100 

» Sedir Tel Direk 1 58 13.111 16.300 16.000 
Sedir Tel Direk 1 8 1.949 19.000 2.800 

» Çk. Sanayi Odunu 3 1451 92.694 8.500 46.000 
Ç?. Sanayi Odunu 2 1422 63.881 7.000 34.000 
Sn dir Sanayi Odunu 3 1154 104.944 8.000 64.000 

» Çınar Sanayi Odunu 1 223 12.693 8.000 8.000 
» Lif Yonga Sedir 2 — 105 Ster 3.000 23.600 
» Li f Yonga Çam 1 — 19 Ster 3.000 4.300 

GENEL YEKÛN 102 33032 3251.291 M J . 2.200.950 

Lif Yonga 124 Ster. 
1 — İşletmemizin Feke ve Mansurlu Bölgelerinin Düşmüş ve Deliktaş depo

larında mevcut yukarıda beyanı yazıh 102 parti orman emvali 8/4/1983 Çarşamba 
günü saat 13.00'de İşletmemiz İdare Binasında vadeli acık artırma suretiyle satıla
caktır. 

2 — Emvalin satış bedeli üzerinden hesaplanacak her türlü vergi ve resim
ler alıcıya aittir. 

3 — Vadeli almak isteyenlerin satışı müteakip yapılacak tebligattan 10 gün 
içinde mal bedelinin % 50'si için usulüne uygun düzenlenmiş müddetsiz kati temi
nat mektubu ile mal bedelinin % 50'si ile vergilerini işletmemiz veznesine teslim et
mesi şarttır. 

4 — Satışa ait şartname ve ekleri Orman Genel Müdürlüğünde, Adana Or
man Bölge Başmüdürlüğünde, Adana, Kozan, Saimbeyli, Osmaniye, K. Maraş, Er
zurum ve Elazığ Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 
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5 — Satışa iştirak edeceklerin 6/4/1983 günü saat 13.00'e kadar 15/C model 
açık artırmalı satış şartnamesini imzalıyarak almak istedikleri partilere ait teminat 
makbuzları ile birlikte komisyona müracaat etmeleri ilânen duyurulur. 

4868/1-1 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teküf alınmak suretiyle yapılacak iha
lenin en son teklif verme gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

1 H A L E 
Malzemenin Cinsi Miktarı Tarihi Saati 

Çinko Galvanizli ve tavlanmış tel 14.600 kg. 11/4/1983 15.00 
NYRGbY Tipi kablo 8.000 m. 11/4/1983 15.00 
Muhtelif inşaat ve tesisat malzemesi 27 Kalem 18/4/1983 15.00 

60 Ad. 
Ekleme parçası ve elevatör zinciri 500 mt. 13/4/1983 15.00 
Lastik kaplattırma işi 18 Kalem 13/4/1983 15.00 
Inter paydozere ait komple tork 1 Ad. 13/4/1983 15.00 

2 — Teklif zarflan ihale günleri saat 14.00'e kadar E.K.I. Genel Muhaberat 
Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları aynı gün saat 15.00'de Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İş
letmesi (EKİ) Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta E K l Ticaret Şube Müdürlüğünden Ankara'da 
Hipodromda K.S.T. Ankara Şubesi Kat ll 'de, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İş Merkezi No : 

284-288 kat: 12'de TKİ Satınalma Müdürlüğünden, İzmir Bornova'da Ege Linyitleri 
İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4866/1-1 

0 

Kırklareli Pevlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — Edirne Söğütlük Orman içi Dinlenme Yerleri Piknik ve Mesire Yerinde 
1982 yılında kaba inşaatı ve sıvası ile doğrama işçiliği tamamlanmış, diğer işlerin 
ikmali 1.702.473,— TL. keşif bedelli I - I I kısım İdare binası ikmal İnşaatı İle aym 
yerde 1983 yılı programı doğrama ve cam hariç 744.460,— TL. keşif bedelli 2x2 WC 
Tip inşaatı 1983 yılı Bayındırlık Emanet birim fiatlanna göre malzemeli olarak ka
palı zarf teklif mektubu almak suretiyle yapılacaktır. 

2 — Bu işe girmek isteyenlerin enaz ilân edilen iş kadar B grubu müteahhitlik' 
karnesi ile 1983 yılı Ticaret Odası belgesini ibraz ederek yeterlik belgesi almaları. 

3 — Bu İş için ihale saatinden önce 209.000,— TL. tutarındaki teminatın nak
den veya teminat mektubu olarak yatırmalan. 

4 — Teklif mektubu vereceklerin 11/4/1983 Pazartesi günü saat 15.00 de 
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne vermeleri. 

5 — Bu işe ait şartnameler Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünde görüle
bilir. 

6 — İşletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Hân oulnur. 4869 /1-1 



DSİ 21. Bölge 211. Teknik Şube Müdürlüğünden : 
AYDİN 

1 — Aşağıda işin adı, keşif bedeli, geçici teminatı, belge için son müracaat tarihi, ihale günü ve saati belirtilen işler «6200 sayüı 
Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esasların» hükümleri dahilinde emanet usulü ile Taşaronlara yaptırılmak üzere eksilt
meye çıkarılmıştır. Eksiltme, kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Emanet İşin Adı 

A - Feslek, Naz. sul. t am ema. İnş. tef. edil. 
«4. grup tah. kan. sanat yapılarının tamam
lanması» 

B - Feslek-Naz. sul. tam. ema. inş. tef. edil. 
«5. grup tah. kanal, sanat yapılarının ta
mamlanması» 

C - Feslek-Naz. sul. tam. ema. inş. tef. edil. 
«6. grup Feslek Regü, Şerabat dinamit dep. 
'bekçi evi İnşaatı» 

D - Feslek-Naz. sul. tam. ema. inş. tef. edil 
«7. grup tah. kanal, sanat yapüan tamam
lanması» 

Keşif Bedeli 
T U 

15.285.000 — 

13.000.000,— 

3.350.000,— 

8.610.000,-

Geçici Tem. 
T U 

472.300,, 

403.750,— 

114.250,— 

272.050,-

Işt. Belge. Son 
Müracaat Tarihi 

11/4/1983 

11/4/1883 

11/4/1983 

11/4A983 

İ h a l e n i n 
Tarihi, Günü ve Saati 

15/4/1983 Cuma 10.30 

15/4/1083 

15/4/1983 

15/4/1983 

11.30 

15.30 

16.30 
2 — Eksiltme DSİ. 211. Teknik Şube Müdürlüğünde yukanda beürtUen tarih ve saatlerde toplanacak olan söz konusu işlerin 

emanet komisyonlarınca yapılacaktır. 
3 — Eksiltme dosyası ve ekleri DSÎ. 211. Teknik Şube Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin : 
a) Yukarıda isimleri belirtilen İşlerin her biri için ayrı ayn geçici teminat mektubu (Limit dahili) veya naktin DSİ. 21. Bölge 

Müdürlüğü Sorumlu Saymanlığı veznesine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzunu, 
b) 1983 yılında geçerli Ticaret Odası veya Sanayi Odaaı belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri Ue birlikte verecekleri (23 Mart 1981 tarih ve 17293 sayıh Resmi Gazete'de yayınlanan örneklerine uy

gun olarak düzenleyecekleri) Mali durum ve Banka Referans (ilk ilân tarihinden sonra alınmış), Teknik personel beyannamesi, yapı 
araçlan bildirisi (Noterden tasdikU) dUekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt 'bUdirisi ile C grubundan en az 
her işe ait 1. keşif bedeli kadar Müteahhitlik karnesi veya söz konusu İşlere ait 1. keşif bedelleri kadar benzeri iş yaptığına dair 
onaylı iş bitirme belgesinin incelenmesi sonucunda Belge Komisyonunca düzenlenecek olan eksiltmeye katılma belgesini, 

Teklf mektubu İle birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 
6 — 4. maddede belirtilen evraklar müracaat edilen iş adına tanzim edilecektir. 
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6 — İstekliler iştirak edecekleri iş için o işe ait teklif mektubunu o İş İçin yukarıda belirtilen ihale saatinden en az bir saat 
evvel makbuz karşılığında komisyona teslim edeceklerdir. 

7— • Telgrafla başvuru ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4772/1-1 
» 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü Eskişehir YSE 17. Bölge Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye Konan İşin Adı 

1 - Afyon i l i muhtelif Köyyollan 2. grup stab
lize malzeme nakil ve figüresi. 

2 - Bilecik i l i muhtelif köyyollan 1. grup stab
lize malzeme nakli ve figüresi. 

3 - Eskişehir İH muhtelif köyyollan stablize 
malzeme nakli ve figüresi 

1. Keşif Tutarı 
TL. 

25.940.044,80 

54.499.782,75 

35.203.740,— 

Geçici Tem. 
TL. 

778.201,34 

1.634.993,48 

1.056.112,20 

Son 
Müracaat Tarihi 

11/4/1983 

11/4/1983 

12/4/1983 

İ h a l e n i n 
Tarihi, Günü ve Saati 

15/4/1983 Cuma 11.00 

15/4/1983 Cuma 15.00 

18/4/1983 P. tesi 11.00 
Yukarıda yazılı stabilize malzeme nakli ve figüresi işleri 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyannca kapah zarf usulü ile 

Eskişehir YSE 17. Bölge Müdürlüğünde, hizalannda gösterilen gün ve saatte ihale edilecektir. 
Bu işlere ait ihale dosyalan çalışma saatleri dahilinde YSE Genel Müdürlüğü Köyyollan Dairesi Başkanlığında, Eskişehir 

YSE 17. Bölge Müdürlüğünde ve ilgili YSE İl Müdürlüklerinde görülebilir. 
İHALEYE KATILMAK İSTEYENLER: 
1 — 1983 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini CŞlrket ise ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve imza 

sirkülerini). 
2 — ihalesine katılmak istenen işin en az 1. keşif tutan kadar ve süresi dolmamış (C) grubu müteahhitlik karnesini veya 

benzeri iş yaptığına dair resmi kuruluşlardan alınmış iş bitirme belgesi. 
3 — Malî durum bildirgesini. 
4 — işyeri görme belgesini (tl Müdürlüklerinden alınacak». 
5 — Makina teçhizat bildirgesini (1 adet yükleyici, en az 15 adet damperli kamyon sahibi olduğunun veya kiraladığına 

dair noterden onaylı) bir dilekçe ekinde en geç son mürr-aat tarihi çalışma saati sonuna kadar YSE 17. Bölge Müdürlüğüne ver
meleri gerekir. 

Yeterlik belgesi alanlar, kapah zarf içindeki teklif mektupları ile birlikte yeterlik belgesini, müteahhitlik karnesi veya iş bi
tirme belgesini, ticaret ve sanayi odası belgesini ve Eskişehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yat ı racaklan geçici teminat 
mektubunu veya kanuni şekilde hazırlanmış limit dahili banka teminat mektubunu dış zarf içinde en geç ihale saatinden bir saat 
önce Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri gerekir. 

Postadaki vaki gecikmeler ve telgraf ile yapılacak müracaat lar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4769 /1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü Hakkari îl YSE. Mü
dürlüğünden : 

Hakkari îl YSE. Müdürlüğümüzün 1983 yılı içmesuyu inşaat programında yer alan aşağıda işin adı, keşif bedeli, geçici temi-
nau ile ihale günü ve saatleri belirtilen içmesuyu inşaatları 6200 sayılı Kanunun 34/22 ve 29. maddesi gereğince Emanet Komisyonu 
marifetiyle Hakkari îli YSE. Müdürlüğü, lçmesuları Şefliğinde kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

Keşif Bedeli G. Tem. Son Mür. İHALENİN 
İşin Adı TL. TL. Tarihi Günü Saati 

1 Hakkari Şemdinli Duru Durak Jandarma Karakolu 1.157.603 50.054 11/4/1983 14/4/1983 9.30 
2 — Hakkari Şemdinli Uğuraçan Köyü 1.924.511 81.485 » 10.30 
3 — Hakkari Şemdinli Hazne Bölüğü 1.122.974 48.669 > * 11.30 
4 — Hakkari Şemdinli Derecik Jandarma Bölüğü 2.950.000 104.750 > 14.30 
5 — Hakkari Şemdinli Bağlar - Güzelkaya 1.600.000 64.250 » 15.30 
6 — Hakkari Şemdinli Gülyazı - Yiğitler 1.200.000 51.750 » 16.30 
7 — Hakkari Yüksekova - Kısıklı - Yk. Güvenç 1.465.774 60.225 » 15/4/1983 10.30 
8 — Hakkari Yüksekova - Karlı - Bulaklı 3.067.772 108.283 » 11.30 
9 — Hakkari Yüksekova - Demirkonak - Çobanpınar 1.436.000 59.330 > 14.30 

10 — Hakkari Yüksekova - Yediveren 1.250.000 53.750 » 15.30 
11 — Hakkari Merkez - Kaymaklı - Sütçüler 1.115.471 48.369 » 16.30 
12 — Hakkari Merkez - Işık 1.000.000 43.750 » 16/4/1983 9.30 
13 — Hakkari Çukurca - Taşbaşı 1.455.353 59.911 * 11.30 
14 — Hakkari Beytülşap - Güneykaya 1.000.000 43.750 » 16.30 
15 — Hakkari Beytülşebap - Yenice 3.600.000 124.250 > 17/4/1983 9.30 
16 — Hakkari Uludere - Dağdibi 2.146.567 80.647 * 10.30 

İhaleye Girebilmek İçin Aranılan Şar t lar : 
1) Müracaatçıların yeterlik belgesi almak için dilekçelerine. 
a) İhalesi yapılan işlere ait (C) grubu karne veya en az işin keşif bedeli tutarında içmesuyu yaptığına dair iş bitirme bel

gesi. 
b) Ticaret odası vesikası (1983 yılı vizeli), 
c) İkametgah belgesi (Tasdikli). 
2) Yeterlik belgesi alanlar işlerin karşılarında yazıh miktar kadar geçici teminat makbuzu (veya banka mektubu limit dahili) 

ile ihaleye girebilirler. 
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3) Geçmiş yıllardan halen taahhüdünde işi olup, kabulünü yaptırmayanlar ihaleye giremez. 
4) Bu işlere müracaat eden müteahhitler ihale gününden bir gün evvel yeterlik belgesi almaları gerekir. Aksi halde iha

leye iştirak edemezler. 
5) Bu işlere ait ihale dosyaları YSE. 14. Bölge Müdürlüğü ile Hakkari İl YSE. Müdürlüğünde görülebilir. 
6) Vekaletname ile müracaat larda 1983 yılına ait noter tasdikli olması gerekir. 
7) Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler nazara alınmaz. 
8) İhale saatinden bir saat öncesine kadar zarf alınacaktı*-. 
Keyfiyet ilân olunur. 4767 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda keşif bedeli, ihale gün ve saati, geçici teminatı Bölge müracaat son günü yazıh işler 5539 sayılı Kanunun 26. mad
desi gereğince, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeler Bölge Yapım Servisi Eksiltme Komisyonunca yapılacak
tır. (Bu işe ait eksiltme dosyaları 8. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisinde görülebilir.) 

İsteklilerin belge müracaat son günü saat 16.00'ya kadar Bölge Müdürlüğüne müracaat la verecekleri dilekçelerine: 
1 — 1, 2, 3, 4, 5, 6 No. lu işler için Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) grubundan en az bu işin ilk 

keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi. 
2 — Yapı Araçları Bildir isi : 
1, 2 No. lu işler için: 
1 Adet Betoniyer, l Adet Arazöz, 5 Adet Kamyon: 
NOT -. Kamyonlar için tasdikli k i ra taahhütnamesi. (Taahhüt edenin makinaya sahip olduğunu belgelemesi kaydiyle) kabul 

edilir. 
3, 4, 5, 6 No. lu İşler İçin: 
1 Adet Betoniyer, 1 Adet Vibratör, l Adet Arazöz, 3 Adet Kamyon. 
NOT: Kamyonlar için noterden tasdikli kira taahhütnamesi, (Taahhüt edenin makinaya sahip olduğunu belgelemesi kaydiyle) 

kabul edilir. -
NOT: Yukarıda istenen makina parkından kiralananlar için kira taahhütnameleri 1983 yılında noterden tasdikli olması 

gerekmektedir. 
3 — Sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildirisi, 
4 — Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu. 
5 — Taşaronların bu işlerde çalıştıracağı teknik personele ait, teknik personel bildirisi. 
6 — Taahhüt bildirisi. 
7 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair, isterin ait olduğu kontrollük tan alınmış imzalı işyeri görme belgesi. 
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8 — 50,— TL. İık damga pulu. 
9 — 1983 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası. 

10 — Kanuni ikametgah belgelerini ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 
(Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz.) Duyurulur. 

Keşif Bedeli G. Teminatı Belge Mür. İ H A L E N I N 

İşin Cinsi TL. T L Son Günü Günü ve Saati 

1 — Nemrut Dağı yolu parke kaplama beton yol ve tretuvar 26.484.610,80 530.000,— 15/4/1983 19/4/1983 
16.00 9.30 

2 — Nemrut Dağı yolu parke kaplama beton yol ve tretuvar 26.302.645,40 527.000,— 15/4/1983 19/4/1983 

16.00 11.00 
3 — Karakocan - Çan yolu sanat yapı lan I. Kısım 14.263.461,34 286.000.— 15/4/1983 19/4/1983 

16.00 15.00 
4 — Karakocan - Çan yolu sanat yapı lan II. Kısım 20.320.670,90 407.000.— 19/4/1983 22/4/1983 

16.00 9.30 
5 — Karlıova 12. Bl. Hd. yolu I. Kısım sanat yapılan 15.042.191,20 301.000,— 19/4/1983 22/4/1983 

16.00 11.00 
6 — Karlıova J2. Bl. Hd. yolu II. Kısım sanat yapılan 17.376.271,38 348.000.— 19/4/1983 22/4/1983 

16.00 15.00 
4872 /1 -1 

Zonguldak Orman Anatamirhane Müdürlüğünden: 

1 — Orman Anatamirhane Müdürlüğümüz demirbaşlannda mevcut ekonomik ömürlerini doldurmuş iş makinaları hizmet va
sıtaları hurda lastik ve demirler açık ar t ı rma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 14/4/1983 tarihinde Perşembe günü saat 14.00'de Müdürlüğümüz Satış Salonunda toplanacak komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

3 — Taliplilerin ihale günü saat 12.00'ye kadar geçici teminatlarını Müdürlüğümüz Veznesine yat ı rmalan, saat 12.00'den 
sonra teminat kabul edilmeyeceğini. -

4 — Satışa çıkarılan iş makinaları ve hizmet vasıtaları hali hazır durumlarıyla ihaleye konulmuş olup, taliplilerin ihaleye işti
rak etmeden satışa çıkarılan makina ve hurdalan yerinde görereıc teminat yatırmaları teslimatta itiraz kabul edilmeyeceğinin bilin
mesini 

5 — Satışa ait ilân ve şartnameler Onman Gene) Müdürlüğümüz, Zonguldak, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Elazığ Orman Böl
ge Başmüdürlüklerimizde, Antalya, Mersin, Eskişehir, Ankara, Bolu, Trabzon, Amasya Orman Anatamirhane Müdürlüklerinde 
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İzmir, Adana, Bursa, İstanbul, Ankara, Karabük, Bartın, Devrek, Kdz, Ereğli Orman İşletme Müdürlükleriyle Anatamirhane Mü
dürlüğümüzde görülebilir. 

6 — İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 
SATIŞA ÇIKARILACAK MAKİNE V E MALZEMELERİN 

Orman 
KodNo.su Muh. Bedeli % 10 Tem. 

Parti No. Cins ve Nev'i Plâka No. su Miktarı TL. TL. Bulunduğu Yer Durumu 

1 Villis-Jeep 67 A C 563 1 125.000 12.500 Zonguldak Tam. 
2 — Pick-up 39 A L 445 1 25.000 2.500 Zonguldak Tam. 
3 — Vil l i s -M 38 14 A H 691 1 10.000 1.000 Zonguldak Tam. 
4 — Chavrolet Otobüs 67 A C 672 1 90000 9.000 Zonguldak Tam. 
5 — Allis-Chalmers Greyder 01 S 038 1 160.000 16.000 Bolu Tam. 
6 — Allis-Chalmers Greyder 01 S 034 1 160.000 16.000 Bolu Tam. 
7 — Allis-Chalmes Greyder 01 S 027 1 145.000 14.500 Bolu Tam. 
8 — Galyon 104 Greyder 02 S 060 1 185.000 18.500 Devrek Or. 
9 — Galyon 104 Greyder 02 S 021 1 185.000 18.500 Bolu Tam. 

10 — Galyon 104 Greyder 02 S 055 1 185.000 18.500 Bolu Tam. 
11 — Allis Chalmers Loder 05 L 009 1 500.000 50.000 Bolu Tam. 
12 — înter BTD-20 Dozer 02 T 088 1 450.000 45.000 Bolu Tam. 
13 — biter BTD-20 Dozer (E T 083 1 400.000 40.000 Bolu Tam. 
14 — Înter BTD-20 Dozer 02 T 084 I 400.000 40.000 Bolu Tam. 
İS — Înter BTD-20 Dozer. 02 1 078 1 450.000 45.000 Bolu Tam. 
16 — Înter BTD-20 Dozer 02 T 082 1 400.000 40.000 Zonguldak Tam. 
17 — Jaager A-125 Kompresör 03 R 008 1 60.000 6.000 Bolu Tam. 
18 — Jaager A-125 Kompresör 03 R 004 1 85.000 8.500 Bolu Tam. 
19 — Jaager A-125 Kompresör 03 R 010 1 75.000 7.500 Zonguldak Tam. 
20 — Jaager A-125 Kompresör 03 R 007 1 80.000 8.000 Zonguldak Tam. 
21 — Jaager A-125 Kompresör 03 R 011 1 75.000 7.500 Zonguldak Tam. 
22 — Muh. Çelik ve Demir Hur. Tahmini 3000 Kg.x25 75.000 7.500 Zonguldak Tam 
23 — 900x20 ile 1300x24 Hur. Las. Tah. 550 Ad.x250 137.500 13.500 Zonguldak Tam. 

TOPLAM: 4.457.500 445.500 

Hurda 

4867/1-1 
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1) 

2) 

3) 

4) 

6) 

S) 

T. C. 
KÖY İŞLERİ V B KOOPERATİFLER BAKANLIĞI 

YOL. S U V E ELEKTRİK İŞLERİ 
G E N E L MÜOÜRLÜGU 

Aşağıda cinsi, miktarı, sipariş no'ları son teklif verme ve zarf 1) 
açılış tarihleri yazıh makina ve ekipmanlar Dünya Banka
sına üye ülkelerle, İsviçre ve Taıwan'daki teklif sahiplerin
den teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

Yukarıda sözü edilen makina ve ekipmanlar için ödeme : Er- 2) 
zurum Kırsal Kalkınma Projesinde kullanılmak üzere T. C. 
Hükümeti İle Dünya Bankası ve I F A D arasında 5 Mart 1982" 
de imzalanan 2094-TU no'lu krediden yapılacaktır. 

Teklif sahipleri, hazırhyacakları teklif zarflarını engeç aşağı- 3) 
da yazıh günlerde ve saat : 17.30'a kadar adresinde buluna
cak şekilde postalayacaklar veya vereceklerdir. 

REPUBLİC OF T U R K E Y 
M2NISTRY OF V I L L A G E A F F A I R S 

A M D COOPERATTVES 
T H E G E N E R A L DIRECTORATE O F V I L L A G E 

ROADS, W A T E R and ELBCTRIİTY 
The machinery and equipment, the description, quan-
tity, P. O. number, biddlng and opening dates of vfhich 
are listed belovv shall be procured througîı offers to be 
received from bidders from World Bank Member 
Countrles, Sv/itzerland and Taiwan. 
Payment for the above equipment shall be made from 
the proceeds of a loan agreement ('Loan N o : 2094 -
TU) dated March 5, 1982 signed betvveen The Republic 
of Turkey and the World Bank and I F A D for the Er
zurum Rural Development Projeot. 
Prospective bidders ahali send or hand their bid enve
lopes to the below indicated address the latest by 17.30 
hours on dates ahovvn below. 

YSE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Satınalma Komisyonu Başkanlığı 
Anafartalar Işhanı Ka t : 10 
Ulus - A N K A R A - T U R K E Y 

Bu işe ait şartnameler, yukarıda 3. maddede yazıh adresten 4) 
dilekçe karşılığında mesai saatleri dahilinde alınabilir. 

istekliler antetli kâğıda yazılmış bir dilekçe ile birlikte 5) 
U L U S - A N A F A R T A L A R IŞHANI K A T : 10'daki Satınalma 
Komisyonu Başkanlığına müracaat ederek şartname alabi
lirler. 

Her sipariş numarası için ayrı bir dilekçe verilecek ve bu di- 6) 
lekçelerde sipariş numarası, ihale konusu ve teklif getirte
cekleri firmanın açık adresi mutlaka belirtilecektir. 

Tender Documents for the listed machinery and equlp-
ment can be obtained from the above address ( A r t 3) 
through wrltten reauest v/ithin working hours. 
Those desiring to obtain specifications must apply to 
the procurement 
committes situated at A N A F A R T A L A R IŞHANI K A T : 
10 U L U S - A N K A R A / T U R K E Y , Applications should 
be in wrrUng on headed papers of applicants. 
A separate application must be sübmitted for each 
purchase order and these applications must contain at 
least the purchase order number subject and the name 
and address of the prospective bidders. 
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7} Her ihale konusu şartname bedeli 2000 T L dır. istekliler ala
cakları şartname bedellerini Saymanlık veznesine yatıracak
lar ve buna dair makbuzu Satınalma Komisyonu Başkanlı
ğına ibraz ederek şartname alabileceklerdir. 
Yurt dışındaki istekliler $ 10 (On Amerikan Doları) karşılı
ğı çek göndermek suretiyle şartname alabilirler. 

S) Her sıra numarasında kayıtlı makina veya ekipmanlar için 
verilecek teklifler ayn ayn zarflara konulacak ve bi | zarf
ların üzerine sipariş numarası, teklif konusu, son teklif ver
me tarihi ve zarflann açılış tarihi mutlaka yazılacaktır. 

9) İdari şartnameler gereğince veribnesi istenen GEÇİCt TEMİ
N A T MEJKTUPLARI'mn her Ihalf için ayn ayn düzenlenme
si ve engeç son teklif verme tarLıine kadar Satınalma Ko
misyonu Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. (Geçi
ci Teminat Mektubu teklif zarfı içinde veya ayn zarf İçinde 
olabilir. 

10) Tekliflerin geçerli olabilmeleri için, şartnamelerin yukanda be
lirtilen esaslar çerçevesinde Satınalma Komisyonu Başkan-

, lığından ahnması ve şartnamelerde belirtilen şekilde hazırla
narak verilmiş olması gerekir. 

11) Tekliflerin en geç 3. maddede yazılı saatte Satınalma Komis
yonu Başkanlığına verilmiş veya intikal ettirilmiş olması ge
rekir. Bu saatten sonra verilenlerle postada vaki gecikmeler 
ve Telgrafla yapılan müracaatlar dikkate aunmıyacaktır. 

12) Geçerli tekliflerin değerlendirilmesi, Dünya Bankası Kredile
r i ihale klavuzu çerçevesinde yapılacak ve Türk Parası ile 
yurt içinden verilecek tekliflerin değerlendirilmesi sırasında; 
yurt içinden verilecek teklifler, yurt dışında verilecek teklifle
r in CİP bedellerine maksimum % 15 (Yüzdeonbeş) eklenerek 
karşılaştırma yapılacaktır. Bu karşılaştırmanın ne şekilde ya
pılacağı idari şartnamelerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

7) The cost of each Tender Document is 2000 T L . Those 
wishlng to obtain such specifications must deposit the 
amoımt and/or amounts to the minlstry treasury and 
ffubmit the receipt and or receipts to procurement 
commlttee. 
Forelgn bidders may obtain Tender Documents by 
sendinş checpıes 
amounting to US f 10 (Ten US Dollars) to the above 
address. 

8) Blds for each item of machinery or equipment must be 
seperately enveloped and on each envelope must be 
veritten the P . O. number, subject of bid, bidclosing 
date and envelope opening date. 

9) Bid bonds as required by respective specifications must 
be issued seperately for each bid and sübmitted to the 
procurement committeee the latest by the bid closing 
date. (Such bid gonds may be included in the bid 
envelopes or handed separately) 

10) In order that bids may be accepted for evaluation, the 
Tender Documents must ve obtained from the procure
ment commlttee as mentioned above and the bide 
prepared in accordance wlth such Tender Documents. 

11) Bid envelopes must reach the procurement commlttee 
the latest by the time mentioned in Art. 3 above. 
Delays in mail and tmotatlons by cable shall not be 
accepted in any way. 

12) Evaluations of acceptable bids sall be made İn accor
dance with the Guidelines for Procurement under 
World Bank Loans and £DA Credits. During the 
evaluation of Local bids in local currency; a maximum 
of İS % (fifteen percent) shall be added to the CİF 
values of bids offered from overseas countries. A 
detaüed descriptlon of how this eomparison shall be 
made te given in the relevant tender documents. 
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Kem No P.O. No 
(S. No) (»şerif No) 

1 82-1801-3 12 T. Capactty Truck 
(12 T. hık Kamyon) 

2 82-1801-4 12 T. Capactty FVel Tanker 
(12 T. luk Akaryakıt Tankeri) 

3 82-1801-7 Minibüs, 11 Seat Cap. 
(11 klgUBc miaibU») 

4 82-1802-2 Rotary Snow Plows 
(Rotatif Kar Makina») 

5 82-1802-5 Semi Trailer 
(Semi Treyler) 

6 82-1802-8 Pneumatlc Tlred Tractor 
(LasUk Tek. Traktör) 

7 82-1802-7 Portable Water Tank 
(Seyyar Su Tankı) 

8 82-1802-9 9 T. Water Sprbıkler Truck 
(8 Tonluk ArazSz) 

9 82-1802-10 Portable Cruchera 
<8eyyar Konkaadr) 

l'ı 82-1802-11 SOO Lt. Cap. Concrete Mbter 
(SO0 U- Uk Betoniyer) 

it 82-1802-12 Oynamlte Detooator 
(Dinamit Atealeme CBıan) 

l î 82-1804-1 Workahop and Repalr lBau. 
(Atelye ve Tamir Kktpmanlan) 

M 82-180E-3 VerUcal shaft Pump 
(Düşey eksenli motopomp) 

14 82-1805-4 Submeraible Motor Pump 
(Dalgıç Motopomp) 

İd 82-1308-6 Horizontal Motor Pump 
(Yatay Ehaenli Motopomp) 

18 82-1805-6 6" and 8" Centrffugal Motor Pump 
(6" ve 8" İlk SantrafüJ Motopomp) 

17 82-1812-1 Camp Trailer 
(Yatakhane Treyleri) 

18 82-1812-2 Kltoken-OOtoe Troller 
(Yemehuans Büro Treyleri) 

19 82-1806-1 Portable Fuel Tank» 
(Seyyar Akaryakıt Tankı) 

M A K İ N A VE E K İ P M A N StPAHtS NO.'LARL C İ N S L E R İ 
SON T E K L İ F VERME VE ZAAF AÇIL IŞ T A B İ H L E R İ 

O NUMBERS. DESCR1PTION, BID DEADLINES AND BID 
O P E N Î N G DATES OF M A C H İ N E R Y AND EQUIPMENT 

Bid CJoalng 
Date Hour 

Tyoe Ot EVpılpment Çuanttty (Son teklif verme) 
(Cmst) Mtktan Günü 

Btd Openlng 
Date Hour 

(Teklif A«ma) 

8 

3 

» 

10 

1 

16 

20 

6 

2 

6 

2 

1 

19 

14 

16 

12 

31 

14 

24 

16/5/1983 

16/B/US3 

17/6/1983 

17/6/1883 

18/6/1983 

18/6/1983 

19/5/1983 

19/6/1983 

20/8/1983 

20/6/1983 

23/5/1983 

23/6/1983 

24/5/1983 

24/6A983 

28/6/1983 

25/5/1983 

26/6/1983 

28/5/1983 

27/5/1983 

ıaoo 
12.00 

ıaoo 
12.00 

ıaoo 
12.00 

ıaoo 
13.00 

ıaoo 
1200 

10:00 

1200 

10.00 

1200 

10.00 

1200 

ıaoo 
12.00 

ıaoo 

OOnU 
16/5/1983 

16/8/1983 

17/6/1983 

17/5/1983 

18/5/1983 

1S/S/198S 

19/6/1983 

19/6/1983 

20/6/198» 

20/5/1983 

23/6/1983 

23/5/1983 

24/5/1983 

24/5/1963 

25/5/1983 

25/6/1983 

28/5/1983 

26/5/1983 

Saati 

14.30 

16.00 

14.30 

16.00 

14.30 

16.00 

14.30 

1600 

14.30 

16.00 

14.30 

ıaoo 
14.30 

ıaoo 
14.30 

ıaoo 
14.30 

ıaoo 
27/6/1983 1430 
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-T. C. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanağı T O P R A K S U Genel Müdürlüğü T O P R A K S U V. Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip Başmü
hendisliğinden : 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazüı işler 2490 sayılı Tasanın 31. maddesi gereğince 
kapah zarf usulü ile Antalya T O P R A K S U Ekip Başmühendisliğinin Güllük Caddesindeki Bölge Müdürlüğü İdare binasında eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Keşif Bedeli Geçici Tem. Belge İçin Son İ h a l e n i n 
S. No. İ ş i n T e r i Konusu T L . T L . Başvuru Ta. Tarihi, Günü ve Saati 

1 Antalya - Merkez - Aksu Arazi Tesviyesi 42.307.475 1.269.224 11/4/1983 15/4/1983 Cuma 11.00 
2 Antalya - Gazipaşa - Macar Sulama Tesisi 11.389.356 341-681 11/4/1983 15/4/1983 Cuma 15.00 
3 Antalya - Alkseki - Cevizli Sulama Tesisi 1.979.074 59.372 12/4/1983 18/4/1983 Pazartesi 11.00 
4 Antalya? - Akseki - Murtiçi Sulama Tesisi 1.889.055 56.672 12/4/1983 18/4/1983 Pazartesi 15.00 
5 Antalya - Gündoğmuş - Gözü büyük Sulama Tesisi 1.337.973 40.139 12/4/1983 18/4/1983 Pazartesi 16.30 
6 Antalya - Korkuteli - Ulucak Sulama Tesisi 1.301.669 39.050 13/4/1983 19/4/1983 Sah 11.00 
7 Antalya - Kemer - Beycik Sulama Tesisi 3.106.286 93.189 13/4/1983 19/4/1983 Salı 15.00 
8 Antalya - Alanya - Karapınar Sulama Tesisi 3.824.088 114.723 13/4/1983 19/4/1983^Salı 16.30 
9 Antalya - Merkez Lojman Binası 10.000.000 300.000 14/4/1983 - 20/4/1983 Çarşamba 11.00 

10 Antalya • Merkez Atölye Binası 3.000.000 90.000 14/4/1983 20/4/1983 Çarşamba 15.00 
Bu işlere ait eksiltme dosyaları hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Antalya T O P R A K S U Ekip Başmühendisliğinde gö

rülebilir. 
1 — 1 ve 2 sıra no. daki işler için en az keşif bedelleri kadar (c) grubu müteahhitlik karnesini, sıra no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 iş

ler için benzer işleri bitirdiğini gösterir iş bitirme belgesini, 
2 — Tapı araçları bildirisi (örnek 1) 
a) Sıra no 1 deki iş İçin miktarları ve çeşitleri eksiltme dosyasında belirtilen ana inşaat makinalarma (Scrayper) sahip ol

duğunu ve amortisman sürelerini doldurmamış olduğuna dair noter tastikli envanter ve demirbaş defteri ile maliyece veya vergi daire
since tastik edilmiş son yü bilançosunun asılları veya noterden tastikli suretleri Ue 1983 yılı içinde satm alınmış olan maklnalara sa
hip olduklarını belirten faturalarla birlikte kaydedildiği yevmiye defteri kebirin asılları veya noter tasdikli suretlerim (proforma fa
tura kabul edilmez) istekli şirket İse makinaların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri, 

b) Miktar ve çeşitleri eksiltme dosyalarında belirtilen traktör ve makina Scrayper makinalarma alt noter tastikli kira sözleş
mesi ile maklnaları kiraya veren şahsa ait olduğuna dair, ve traktörler için trafik ruhsatnamesi aslı veya noter tastikli sureti ile 
beyan edilen traktör ve mekanik serayperlerin halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. 

c) Diğer işler için miktar ve çeşitleri eksiltme dosyalarında belirtilen yardımcı inşaat makinalanna alt noter tastikli kira söz
leşmesi Üe o maklnaları kiraya veren şansa ait olduğuna dair, kamyon ve traktörler için trafik ruhsatnamesi ash veya noterden tas-
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dikli sureti, diğer iş makinalan İle alet ve ekipmanlar için ise fatura aslı veya noterden tastikli sureti, (beyan edilen makina ve 
ekipmanların balen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 

3 — Bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarım ekli olduğu mali durum bildirişim (örnek 2/a, 2/b). 
4 — Müteahhidin bu İşte çalıştıracağı teknik personele ait teknik 'bildirisini (örnek 3) 
5 — Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son ik i yılda bitirdiği ve dilekçesinin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış 

ve bağlanacak olan işleri kanıtlf.yıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini, (örnek 4) 
6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Başmühendislikten alınmış tastikli İş yeri görme belge

s ini 
T — Yasal konut belgelerini ekliyerek her iş için ayn ayn yeterlik belgelerini almaları şarttır. 
Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 no. da yazüı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürürlükte olan Yapı, Tesis ve Ona

rım işleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzunu veya banka mektu

bunu, 1983 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya noterden tastikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu taktirde bu belgelere 
İlâveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın i lk İlân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, usulüne uygun olarak 2400 
sayılı Yasa gereğince hazırlıyacaklan teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına verme
leri zoı unludur. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla 'başvurular kabul edilmez. 4164 /1-1 • 
T. C. Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden : 

İZMİR 

1 ş 1 n A d ı 
Keşif Bedeli 

T U 
Geçici Teminat 

TL. Son.Müracat Tarihi 
Eksiltmenin 

Tarihi ve Saati 

1 - xzmlr Kent Geçişi Turan Üst Geçit Köprü
sünün prekars kirişlerinin İmali ve nakli 75.823.345,58 1.516.647,— 11/4/1983 

2- (Bergama - Korucu) Ayıran - Göçbeyll 
(Kınık - Soma) Ayrımı yolunda Bakırçay 
tahliye köprüsü yaklaşım dolgusu ve tah
kimatı K m : 21+983 4.220.798,19 84.416,— 11/4/1983 

3 - Akhisar - Balıkesir yolunda Gürdük köprü
sü tahkimat inşaatı K m : 7 +428 5.060.730,22 101.215,— 18/4/1983 

1 — Yukarıda nitelikleri yazılı işler 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre Taşeron usulü ile kapah zarf içinde teklif almak 
suretiyle ayrı *>,yn eksiltmeye konmuştur. 

2 — YeterUk belgesi alınması için gerekil koşullar ve belgeler: 

15/4/1983 11.30 

15/4/1983 15.30 

22/4/1983 11.00 
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2.1 — Emanet İnşaat Komisyonuna başvurma dHategwri, 
2.3 — Benzeri özellikte 1, keşif toedeUnm yansı kadar Resmi (Dairelerden alınmış «tş Ettirme Beigest» veya 1. keşif bedeli kadar 

(1. İş için 13, 2 ve 3. iş için C) grubu müteahhitlik karnesinin aslı veya onanmış sureti, 
2.3 — Yapı araçları bildirisi (Ana inşaat makinelerinin müteahhide ait olması ve makinelerin kendisine ait olduğunu tevsik 

eden Amortisman Defterinin noter tasdikli suretlerinin bildiriye eklenmesi şarttır. Bu makinelerin halen bulundukları yerlerin adresleri 
açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 

2.4 — Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, 
2.5 — Sözleşmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu. 
2.6 — isteklilerin bu işlerde çalıştıracağı teknik personele ait (Teknik Personel Bildirisi) 
2.7 — Dilekçenin veriliş tarihinde isteklinin ekinde bulunan işleri açıklayan «Taahhüt Bildirisi» 
2.8 — işyeri görme belgesi; 1. iş için Köprü Şefliği 2 no. lu iş için Bergama Bakımevi, 3 no. lu İş için Akhisar Bakımevlnden 

alınacak Bölge Müdürlüğünce tasdik edilecektir. 
2.9 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması halinde şirket sirküleri. 
Yukarıda (2.1), (2.4), (2.6)ı (2.7) de belirtilenlerin ve teklif mektubunun bizzat istekli tarafından imzalanması şarttır. Bu bil

diriler vekaleten imza edilmiş olursa kabul edilmez. 
3 — 1 ve 3 no. lu işlerin eksiltme şartnamesi ve diğer belgeleri Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinde, 2 no. lu işin 

ise Bakım Şefliğinden görülebilir. 
4 — Eksiltmeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde ilgil i servis Emanet İnşaat Komisyo

nunca yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye Girebilmek İçin İsteklilerin: 
Kapalı zarf içindeki teklif mektubunu ayrıca bir dış zarf içine yerleştireceklerdir. Zarfta bulunması gereken diğer belgeler şun

lardır : 
5.1 — Yeterlik belgesi, 
5.2 — • Gerekiyorsa vekaletname, 
5.3 — Ticaret veya Sanayi Odası faaliyet belgesi, 
5.4 — Geçici teminat makbuzu veya 'Banka teminat mektubu, 
5.5 — İmza sirküleri veya şirket sirküleri, 
5.6 — istektiler bu işe İlişkin teklif mektuplarını İdarenin özel Taşeron teklif ve taahhüt mektubunu kullanarak düzenleyip 

ve 50 liralık pul yapıştırıp, imzalıyarak kapalı bir zarfa yerleştireceklerdir. 
5.7 — İkinci zarf (Dış zarf) içine yukarıda istenen belgeler istekli tarafından konulup, mühürlendikten sonra bu dış zarfın üze

rine yalnız teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılacak ve eksiltme saatinden bir saat önce Emanet İnşaat Komisyonu Baş
kanlığına verilecektir. 

Telgrafla müracaat, postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 4680 /1-1 
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Sayfa: 80 RESMİ G A Z E T E 30 Mart 1883 — Sayı : 18003 

Ankara Belediyesi Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel 
Müdürlüğünden: 

1 — Kuruluşumuzca aşağıda dosya numarası, cinsi ve miktarı yazılı malze
meler teklif isteme yöntemiyle satm alınacaktır. 

2 — Bu alımlarla ilgili şartnameler Toros Sokak No •. 20 Sıhhiye-AN KAR A 
adresindeki İkmal İnşaat ve Tesis Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dosya 
numarası ile ücretsiz temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edeceklerin şartnamesine gore hazırlayacakları teklifler 
en geç 13/4/1983 günü saat 10.00'da aynı adresteki İdari İsler Dairesi Başkanlığı 
Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

4 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
5 — Teklif edilen fıatlar hem yazı nemde1 rakamla açık olarak yazılacaktır. 

Aksine teklif verenlerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
6 — İhaleye girebilmek için; 
a) İsteklinin yasal ikametgahını göstermesi (İdare dilerse yetkin yerlerden 

onaylı belge isteyebilir.) 
b) Geçici güvence yatırılmış olması, 
c) İstekli gerçek kişi ise; Ticaret veya Sanayii ile Esnaf Odalarından ve mes

leki Kuruluşlardan birine yılı içinde kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişi ise Sicili
ne kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Belgesi ve Şirketin sirküleri teklif mektuplarına ek
lenecektir. 

d) Her dosya için ayrı zarfla teklif verilecektir. 
e) İdari ve Teknik Şartnameler imzalanacak teklif mektuplarına mutlaka 

eklenecektir. 
Dosya No : Malzemenin Cinsi MİKTARI 

86-83/ Aö. Kuru hava kompresörü 1 Adet 
71-83/Aö. Elektrot 16 Cins 
70-83/A Ö. Sağ ve Sol bükümlü çelik tel halat 1.000 Metre 
61-83/AÖ. Lastik bant konveyör malzemesi 7 Cins 
36-83/AÖ. Kaynakçı, ateşçi, kavcuk ve bez eldiven 4 Çins 
13-83/AT. Temizlik malzemesi 9 Cins 

304-82/AT. Sönmemiş kireç 200 Ton 
60-83/AT. Kompresör yağ damlalığı (komple) 75 Adet 
ee-a3/lE. Çim biçme makinası (benzinll) 1 Adet 

255 82/İE. Soğuk kaynak tamir takımı (komple 2,5 
Kg. hk) 1 Takım 

245-82/ÎE. Su pompası. 1 Adet 
75-83/IE. Diferansiyel prosestat 0-20 Atü 4 Adet 

Diferansiyel prosestat 0-10 Atü 2 Adet 
Oransal prosestat 0-20 Atü 2 Adet 

82-83/tE. Hıdavat malzemesi 43 Cins 
16-83/İE. Kırtasiye malzemesi 6 Cins 
68-83/SK. MAN-Mercedes Otobüslerine ait yedek parça 11 Cins 
64-83/SK. Gresörlük 7 Cins 
78-83/SK. 1975-82 Model 590 HO Tipi Man ve 1968-60 

Model 14 RU Tipi Bussing marka otobüslerine 
ait keçe malzemesi. 11 Cins 

11I-82/SK. 260.280 Tipi lkasur Otobüslerine alt Yağ mü
dürü 6 bar kalın diş 380012-25004 20 Adet 

84-83/SK. Şef sekreter tipi telefon 2 Adet 
Normal beyaz düşmeli spral kordonlu telefon 25 Adet 
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Dosya No : Malzemenin Cinsi MİKTARI 

00-83/SK. 
80-83/AÇ. 

53-83/AÇ. 
85-83/AÇ. 
83-83/AÇ. 
72- 83/AÇ. 
73- 83/AÇ. 

106-82/AÇ. 
91-83/AÇ. 
88-83/AÇ. 

284-82/HM. 

313-82/HM 
2-83/HM 

4- 83/HM. 

5- 83/HM. 
6- 83/HM. 

10- 83/HM. 

11- 83/HM. 
89-83/HM. 
81-83/HM. 

76-83/HM. 
69-83/HM. 

65-83/HM. 
35-83/AT. 
54-82/AÇ. 
43-83/AÇ. 

Torna ve freze gereçleri 
1074 Model 0302 Tipi Mercedes-Benz marka 
otobüsleri için ana, uygun ana ve kol yatak 
Kereste 
öğrenci abonman bileti basımı 
Civata ve somun 
HO 590 MAN Otobüslerine ait makas 
Hırdavat malzemesi 
Elektrik malzemesi 
Plastik baskı makinası 
Arap sabunu 
Sıvı sabun 
AS 600 Dodge otobüsleri için 
Ara rot (Sağ) 4036672 
Ara rot (Sol) 4036673 
Telsiz ve telefon malzemesi 
1975-82/Model 590 HO Tipi MAN Marka oto
büsleri için şanzuman malzemesi 
1974 Model 0302 Model Mercedes otobüslerine 
ait şanzuman yedek parçası 
Debriyaj üst merkez lastiği (H. 2232) 
1974 Model 0302 Model Mercedes otobüsleri 
fren malzemesi 
1975-82 Model 590 HO Tipi MAN marka oto
büsleri için debriyaj malzemesi 
Raydyatör yedek parçası 
Civata 
1974 Model 0302 Model Mercedes-Benz otobüs

leri için krank mili 
Lastik kaplama ve tamir malzemesi 
Aliminyum boru 
Aliminyum boru 
Çelik malzeme 
Potasyom Hidroksit 
Cam ve Ayna postası malzemesi 
Cam malzemesi 

36 Cins 

3 Cins 
11 Cins 

30.000.000 Adet 
92 Cins 
3 Cins 

20 Cins 
8 Cins 
1 Adet 

5.000 Kg. 
2.500 Kg. 

5 Adet 
5 Adet 
7 Cins 

4 Cins 

16 Cins 
2.000 Adet 

3 Cins 

6 Cins 
7 Cins 

32 Cins 

4 Adet 
7 Cins 

500 Kg. 
500 Kg. 

15 Cins 
UO Kg. 
13 Kalem 
13 Cins 

4771/1-1 

Sümerbank Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1. Müessesemiz Buhar santralına ilave olunacak bir adet 30 m3 lük Gaz Alıcı 
ile 2 adet 15 m3/h lik su tasfiye cihazı kapalı teklif yolu Ue satın alınacaktır. 

2. Yapılacak iş ve yer hakkında 6 Nisan 1983 tarihine kadar bizzat Mües
sesemize gelinerek ayrıntılı bilgi alınabilecektir. 

3. Konuya ilişkin Özel şartname ve diğer bilgiler Ticaret Müdürlüğünden te
min edilebilir. 

4. Bu İşe ait geçici teminat 500.000,— TL. olup kapah teklif mektubu ile 
birlikte 11 Nisan 1983 günü çalışma saati sonuna kadar Müessesemize verilmesi 
şarttır. 

5. Müessesemiz 2490 sayılı yasaya tabi değildir. 
4604 / 1-1 



Sayfa : 82 RESMİ GAZETE 30 Mart 1983 — Sayı : 18003 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

(1200 Kg., 5-15 mm Ebadh Firma numunesine göre 
Granüle alüminyum satm alınacaktır.) 

1. Müessesemiz ihtiyacı olan 1200 Kg. Granüle alüminyum Sözleşme örneği 
ve Eksiltme Şartnamesine göre kapah zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak sa
tın alınacaktır. 

2. Eksiltmesi 14/4/1983 Tarih Perşembe günü saat 14.30'da Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'u dur. 
4. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapah teklif mektuplarım 

eksUtmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri bizzat 
getirmeleri gerekmektedir. 

5. Eksiltme Saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6. Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta Ue de gönderilecektir. 

7. E. L. M.S. Eksiltme veya artt ırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir. 

4439 / l - l 

(4 K A L E M (110 TON) ET SATIN ALINACAKTIR. ) 
1. Müessesemiz ihtiyacı olan 4 Kalem (110 Ton) et, Teknik Şartname, Söz

leşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif 
alınarak satın alınacaktır. 

2. Eksiltmesi 15/4/1983 Tarih Cuma günü saat 14.00'de Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'u dur. 
4. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri bizzat 
getirmeleri gerekmektedir. 

5. Eksiltme Saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6. Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta Ue de gönderilecektir. 

7. E . L. M. S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte veya kısmen etmekte tercih ettiği talibe İhale etmekte tamamen ser
besttir. 

4440 /1-1 

Y S E Genel Müdürlüğü Kayseri Y S E 9. Bölge Müdürlüğünden : 

I — Aşağıdaki iş 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
Ue ve 8/2574 sayıh kararname esaslarına göre eksiltmeye konmuştur. 

İşin adı : Yozgat i l i muhtelif köyyollarında yapılacak astarlı tek kat asfalt 
yüzeysel kaplama ile asfalt altı sıkıştırma ve reklaj işi, Keşif bedeli : 85.000.000,— 
TL., Geçici teminatı : 2.550.000,— TL., ihale tarihi : 14/4/1983, İhale gün ve saati : 
Perşembe 11.00, Son müracaat tarihi : 8/4/1983 Cuma. 

H — Eksiltme işin hizasında yazılı tarih, gün ve saatte Bölge Müdürlüğümüz
de yapılacaktır. 

III — Eksiltme dosyaları hergün mesai saatleri içinde Y S E Genel Müdürlüğü 
Asfalt Fen Heyeti Müdürlüğü. Y S E 9. Bölge Müdürlüğü, Asfalt Şefliği ve Yozgat 
Y S E II Müdürlüğünde görülebilir. 
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IV — EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN : 
a) İsteklilerin 1983 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Şirketlerin 

hali faaliyet belgesi) 
b) İşin hizasında yazılı teminatı vermeleri (Banka teminat mektubu hari

cindeki geçici teminatlar Kayseri Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine ya
tırılacaktır.) 

c) YeterUk belgesi almış olmaları, 
d) EksUtme şartnamesine güre hazırhyacakları teklif mektuplarım ihale 

saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri lazımdır. 

V — YETERLİK BELGESİ A L M A K İÇİN : a) Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış en az keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi (Noterden tasdikli 
sureti de olabilir) b) Çalışma tasan ve teçhizat bildirisi : 1 — Bir adet asfalt dist
ribütörü (5 tekerli ve püskürtme borulu kamyon üzerine monte edilmiş 5-7 ton), 
2 — Bir adet süpürge makinası (çekilir) tip), 3 — İki Ad. tandem silindir (5-6 ton) 
4 — Dört Ad. kamyona monte edilir mıcır serici, 5 — Beş Ad. Asfalt ısıtma kazam 
10-20 ton), 6 — Bir Ad. Asfalt pompası (20-30 Ton/saat) 7 — Bir Ad. lastik teker
lekli yükleyici, 8 — Bir Ad. lastik tekerlekU silindir (8-10 ton), 9 — Bir Ad. greyder 
(80 H P den yukan güçte) 10 — Bir Ad. motopomp, 11 >— 1 Ad. Arazöz (5 ton kapa
siteli) [Yukanda belirtilen araç ve gereçlerin 1983 yılına ait noterden tasdikli de
mirbaş ve amortisman kayıtlan Ue fatura asıl veya noterden tasdikli suretleri, ha
riçten kiralanacaksa noterden tasdikli kira mukavelesi ile bunların kiralayana ait ol
duğunu tevsik edici 1983 yılma ait noterden tasdikli demirbaş ve amortisman kayıtlan 
ile fatura asılları veya noterden tasdikli suretleri] c) Teknik personel bildirisi, d) 
Sermaye ve maddi imkânlan bildiren malî durum bildirisi, e) Taahhüt bildirisi, f) 
İlk ilân tarihinden sonra alınmış Banka referans mektubu, g) İş yerlerini görüp tet
kik ettiklerine dair Yozgat Y S E 11 Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belge, h) 
Yüklenici tek kişi olması halinde imza sirküleri, Şirket alması halinde şirket sirkülerini 
(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez [Yukandaki V. nolu maddenin b, 
c, d, e fıkralarında yazıh belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır.] 
İşin hizasında yazılı müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Böl
ge Müdürlüğümüze vermeleri lâzımdır. 

VI — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul olunmaz. 

4441 /1-1 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden : 

Aşağıda Ayrıntılı Durumu Gösterilen Malzemeler Satın Alınacaktır. 
Dosya No. İhale Konusu İhale Tarihi Saati 

1) 18 Muhtelif Muhtelif Cinse ve Eb'adda Zincir 12/4/1983 15.00 
2) 52 Muhtelif MuhteUf Kimyevi Madde 12/4/1983 15.00 
3) 52-EKİ/5330016 

52-PGLT/832634 Çinko Klorür 12/4/1983 15.00 

1 — Konu ile ilgili şartname, İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İş 
Merkezi Kat 12 deki Müdürlüğümüz Satınalma Servisinden temin edilebilir. 

2 — Teklifler yukarıda belirtilen ihale günleri saat 14.30'a kadar Müdürlüğü
müz Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3 — Teklif zarfına Dosya No. su ile alım konusu açıklıkla yazılacaktır. 
4 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4873 /1-1 
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Anadolu üniversitesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

1 — Üniversitemiz g-ereKsiniml olan aşağıda belirtilen 2 kalem Tıbbi Cihaz 
«Yükseköğretim Kurumlan Satınalma ve İhale Yönetmeliği'nin» 5. maddesinin (C) 
fıkrası uyarınca teklif isteme usulüne göre eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Satınalmaya ait İdari şartname ve teknik şartnameler hergün çalışma 
saatleri İğinde Anadolu Üniversitesi Tepe başı Yunusemre KampUsündekl Satınalma 
Müdürlüğünde görülebileceği gibi taliplilere ücretsiz olarak da verilebüir. 

3 — Taliplilerin aşağıda belirtilen cihazlara uygun olarak düzenleyecekleri 
teklif mektuplarını iç zarfa koyarak bu zarfla beraber; 

a) Teklif ettikler] cihazların tutannın % 3 nispetindeki miktar kadar, Rek
törlük adına düzenlenecek (Limit İçi) banka muvakkat teminat mektubu veya Üni
versitemiz Saymanlık Müdürlüğüne yatınlacak nakit muvakkat teminat makbuzunu, 

b) 1983 yılına ait Ticaret Odası kayıt belgesini 2. bir zarfın İçerisine koyarak 
13 Nisan 1983 tarih, Çarşamba günü saat 16.00 ya kadar yukarıda adı geçen Müdür
lüğe vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri, 

4 — Talipler aşağıda belirtilen cihazlardan istediği kaleme teklif vermekte 
serbest olup, teklif edilen her cihaz içm ayn teklif mektubu verilecek ve teklif mek
tubunun üzerine teklif verilen cihazın adı yazılacaktır. 

5 — üniversitemiz 2490 sayıh Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 — Verilen teklif hiçbir zaman geri alınmaz. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 

Malzemenin Cinsi Miktan 

1 — Colposcope Cihazı 1 Adet 
2 — Alev Fotometre Cihazı ve Kompresörü ile Birlikte 1 Adet 

4882 / 2-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Kurumumuzun Tunçbilekte tesis edeceği Tunçbilek Şalt Merkezi tevsiatı in

şaat işleri 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi esasları dahilinde, Bayındır
lık Bakanlığı 1983 yılı sabit birim fiatlan üzerinden hesaplanan 12.962.851,33 TL. 
keşif bedelle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Teklifler 14/4/1983 tarihinde saat 14.00'den sonra TEK Şebeke Tesis 9. 
Grup Müdürlüğü Ethem Erdinç Caddesi Müftülük Sitesi Ka t : 1 Kütahya adresinde 
açılacaktır. 

2 —• İhalenin keşif bedeli 12.962.851,33 TL. geçici teminatı 388.885.54 TL. dır. 
3 — Eksiltmeye iştirak edebilmek ve isteklilerin katılma belgesini alabilme

leri için enaz B grubundan keşif özeti kadar müteahhitlik karnesi, 1977 yılından 
sonra bir defada enaz keşif özeti kadar benzeri bir işi müteahhit olarak bitirdikle
rine dair resmi onayh iş bitirme belgesi, Ticaret Odası kayıt belgesi, Teknik per
sonel. Teçhizat ve makine parkı belgeleri, banka referans mektuptan, mali durum-
lan ile halen üzerinde bir taahhütleri olup olmadığım gösterir listeleri ve en son 
aldıkları sitüasyon suretlerini ve eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde istenen bü
tün belgelerle birlikte bir yazı ekinde TEK Şebeke Tesis 9. Grup Müdürlüğü Ethem 
Erdinç Caddesi Müftülük Sitesi Ka t : l Kütahya adresindeki muhaberat servisine 
engeç 8/4/1983 tarihinde saat 17.00'ye kadar verilecek veya bu zamana kadar ula
şacak şekilde postalanacaktır. 

4 — Katılma belgeleri 12/4/1983 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle 
TEK Şebeke Tesis 9. Grup Müdürlüğünce verilecektir. 
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5 — Teküfler engeç 14/4/1083 tarihinde saat 14.00'e kadar TEK Şebeke Tesis 
9. Grup Müdürlüğü Ethem Erdinç Caddesi Müftülük Sitesi Kat : 1 Kütahya adresi
nin muhaberat servisine teslim edilmesi gerekir. 

6 — Proje ve şartnameler yukarıda belirtilen adreste görülebilir. 
7 — Geç ve eksik müracaatlar ile postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4773/1-1 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından: 

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı yazıh malzeme 6200 sayıh Kanunun 34. mad
desi gereğince tatbik edilen esasların 57. maddesi gereğince 8. maddesine göre ka
pah zarf eksiltme usulü ile satınalınacaktır. 

Konusu: Rotary Sondaj Makinesi.. Tahmini Bedeli TL. : 150.000.000,—., Geçici 
Teminatı TL. : 4.513.750,—.. Şartname Bedeli TL. : 2.000,—., İhalenin Tar ih i : 11/4/1983, 
Saati: 11.00. 

2 — Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da YSE Ge
nel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. (11. Kat) 

3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aym yer
den temin edilebilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konusu 
belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan mak
buz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği tak
dirde şartname gönderilir. 

4 — İhaleye katılacak firmalar en geç 5/4/1983 günü mesai saati sonuna ka
dar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde bulunacaklardır. Bu 
belgeyi ahp almadıklarını 7/4/1983 tarihinden itibaren öğrenebilirler. 

5 — İhale için iştirak belgesi almak isteyen isteklilerin, dilekçelerine eküye-
cekleri belgeelr. 

a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi 
b) Atölye, teçhizat ve tezgah bildirisi 
c) Bankalardan alınmış mali referans mektupları 
d) Sanayi Odası Kapasite raporu (geçerlilik süresi dolmamış olacak.) 
6 — isteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit içi geçici teminat mek

tup veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarını iha
leden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim 
etmeleri şarttır. (7 No. lu Oda kat: 10) 

7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği 
ilân olunur 4681/2-1 

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden : 

1 — Ambar stoku olarak mühürlü numunemize göre 11 kalem matbu evrak 
kapah yazılı teklif alma usulü ile tabettirilecektir, 

2 — Geçici teminatı şartnamesine göre alınacaktır. 
3 — Bu İşe ait İhale 28/4/1983 Perşembe günü saat 15.30'da Başmüdürlük 

Alım - Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — İdari şartname mesai saatleri dahilinde malzeme Müdürlüğünden bedeli 

mukabili temin edilebilir. Numunelerde ayrı yerde görülebilir. 
5 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz. 
6 — İsteklilerin usulüne göre tanzim edilecek kapah yazılı teklif mektupla

rım ihale günü saat 14.30'a kadar malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri gerekmek
tedir. 

4609 / 2-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü Devlet 
Su İşleri VTH. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Erzurum DSİ VIU. Bölge Müdürlüğü hudutları İçerisinde bulunan «Kars -
Çıldır - Kuzey Derlvasyon kanalı İnşaatı» işi 6200 sayılı kanunun 34. maddesi gere
ğince tatbik edilecek esaslara göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (393.750.000,1—) TL. olup, geçici temi
natı (11.826.250,—) T L . dir. Geçici ve kesin teminat mektupları limit içi olacaktır. 

3 —• Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere İş programına uygun olarak 
şantiyede çakşır vaziyette : 1 adet ekskavatör, 1 adet yıkama - eleme tesisi, 1 adet 
D8 Dozer, 1 adet keçiayağı silindir ve çekicisi, 1 adet greyder, 3 adet kompresör, 1 
adet yükleyici ve kafi miktarda betoniyer, vibratör, kamyon, arazöz, motopomp ve 
lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır. Ancak : Bu makinalardah 1 adet Ekska
vatör 1 adet yıkama - eleme tesisi, 1 adet D8 dozer, 1 adet yükleyici, 1 adet keçi
ayağı silindir ve çekicisi, 1 adet greyder, 3 adet kompresör* ün müteahhidin kendi 
mah olması şarttır. 

4 — İhale 26/4/1983 tarihine rasthyan salı günü saat (15) de DSİ VHI. 
Bölge Müdürlüğü Merkez binası 1. kat toplantı salonunda toplanacak olan DSİ 
VIII. Bölge Eksiltme Komisyonu taralından kapah zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 —• İhale tasarısı ve ekleri 4. maddede yazılı adresteki DSİ VIII. Bölge Mü
dürlüğü Merkez binası 2. katında bulunan Proje ve İnşaat servisinde 30/3/1983 ta
rihinden İtibaren örnek dosyada görülebilir. 

6 — İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ VIII. Bölge Müdürlüğüne 15/4/1983 günü 
saat (16.33)'a kadar bir dilekçe Ue müracaat ederek ihaleye İştirak belgesi İsteme
leri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı ve fotokopisi 
(A) grubundan en az (393.750.000,—) T L . İık. 

b) Bugüne kadar İkmâl ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin 
hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmâl tarihleri ve yapılan iş bedel
leri (teşvik edici belgelerle birlikte) 

c) 3. maddede İstenilen makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu teşvik 
edici belgeler (inşaat makinalarma ait noterden tasdikli fatura suretlerini ve fatu
raların istekli şahıs ve şirket'in kanım! yevmiye ve demirbaş defterine işlendiğine 
dair kayıtlarla, yine bu makinaların 1982 yılı amortismanının işlendiğini ispata ya
rayan defter kayıtlarının noterlikçe tasdikli suretlerini eklemeleri şarttır.) veya k i 
ralayacak ise kiralayan şahıs ve firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname 
İle makina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunun tevsik edici belgeler. (İnşaat ma
kinalarma ait noterden tasdikli fatura suretlerini ve bu faturaların kiralayan şahıs 
ve şirketin kanuni yevmiye ve demirbaş defterine İşlendiğine dair kayıtlarla, yine 
bu makinaların 1982 yılı amortismanının işlendiğini İspata yarayan defter kayıtla
rının noterlikçe tasdikli suretlerini eklemeleri şarttır.) ve iş programına uygun ola
rak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü veçhUe tanzim edUmiş taahhütname, 

d) Teknik personel beyannamesi ve kUit teknik personelin biyografisi (tessik 
edici belgelerle birlikte) 

İstekli şahıs ve şirketlerin teknik personel bildirimindeki personelin 2531 sa
yıh kanunun hükümlerine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik edeceklerdir. 

e) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler. 
f) İsteklinin yurt dışındaki makinaları ile proforma faturalar değerlendir

mede dikkate alınmayacaktır. Yabancı dille yazılmış fatura, vesair belgelerin no
terden tasdik edilmiş Türkçe tercümelerinin de başvuru evrakına eklenmesi şarttır. 

7) Isteklüer, iştirak belgesi ahp almadıklarım 21/4/1983 sabahından itiba
ren DSİ Vin. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 



30 Mart 1983 — S a y ı : 18003 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 87 

8) 15/4/1983 günü saat (16,30)'a kadar İhaleye iştirak belgesi almak için 
bir dilekçe ile müracaat etmemiş olanlara ve 3. maddede müteahhidin kendisine ait 
olması istenen maklnaları bulunmayanlara, 6. maddede istenilen belgeleri eksik veya 
yetersiz olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9) İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin teklif zarflarım 26/4/1983 
sah günü saat (14.45)'e kadar 4. maddede belirtilen adreste T>S1 VTIL Bölge Müdür
lüğü merkez bina birinci kat toplantı salonunda toplanacak olan DSİ V I H Bölge 
Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10) İşin sözleşmesine 31 Mayıs 1981 tarih ve 17356 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 8/5/1981 tarih ve 8/2912 sayıh Bakanlar Kurulu Ka
rarı uyarınca çalışma şartlarına ait hükümler konulmuştur. 

11) Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

4605 / 2-1 • 
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

200.000 METREKÜP (+ % 30 TOLERANSLI) HAFRİYAT YAPTIRILACAKTIR. 
Müessesemiz Muğla - Yatağan Bölgesi Esklhisar bölümünde 200.000 metreküp 

(+ % 30 toleranslı) hafriyat teklif alma esasına göre kapalı zarf usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır. 

1 — Konu ile ilgili Şartnameler; 
a) Ankara'da TKİ Kurumu İnşaat Daire Başkanlığında, (Hlpodrum Caddesi 

kömür deposu yanı) 
b) İstanbul'da TKİ Satınalma Müdürlüğü'nde (Odakule İşham kat : 12 Bey

oğlu), 
c) İzmir'de Müessesemiz İnşaat Şube Müdürlüğünde (Erzene mahallesi 78 

sokak no. 3 Bornova), görülebilir. 
2 — İhaleye katılmak isteyen firmaların yeterlik belgesi almak için teklif 

İsteme şartnamesinin 3. maddesinin A fıkrasında yeralan belgeler ve yer görme 
belgesi ile en geç 4 Nisan 1983 günü saat 15.00"e kadar Müessesemize müracaat et
meleri gerekmektedir. 

3 — Müessesenüzce yeterli görülen firmaların yeterlik belgeleri 8 Nisan 1983 
tarihinden İtibaren firmalara verilecektir. 

4 — Yeterli görülen firmalar konu ile İlgili fiyat tekliflerini 14 Nisan 1983 
günü saat 14.30*a kadar Müessesemiz Genel Evrakına vermiş olacaklardır. 

5 — Eksiltme aym gün (14/4/1983) saat 15.30'da Müessesemizde yapılacaktır. 
6 — Postadaki gecikmeler ve telgraf Ue yapılacak müracaatlar dikkate alın

mayacaktır. 
7 — Müessesemiz 2490 sayılı yasaya bağlı olmadığından, yeterlik belgesi ve

rip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine vermekte serbesttir. 
4445 / 2-1 

Sümerbank Diyarbakır Pamuklu Sanayii Müessesesinden : 

Müessesemiz için, Firmalardan teklif alınmak suretiyle 111 (Yüzonbir) ka
lemde 3272 adet muhtelif Rulman satınalınacaktır. 

Rulmanlar bir firmadan alınabileceği gibi, bir kaç firmadan da alınabilir. 
Konuyla ilgtti şartname İle Rulman Listesi Müessesemizden temin edilebilir. 
Kapalı teklif mektupları en geç 18 Nisan 1983 günü saat 16.00'da Müessese

miz Muhaberat servisinde hazır bulundurulacaktır. 
Müessesemiz 2490 sayıh ihale kanununa tabi değildir. 

4602 /1-1 
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Dz. K. K. Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden : 
(Hasköy/lstanbul) 

Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen malzeme, ilgili idari ve Teknik Şart
namesine göre Teklif İsteme Usulü ile satın alınacaktır. 

Malzemenin Cinsi Miktarı 

Asetilen Tüpü 100 Adet 
Oksijen Tüpü 250 Adet 

1 — Malzemenin maktu geçici teminatı 315.000,— TL. sidir. 
2 — Teklifler İdari Şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 
3 — Satın alınacak (2) kalem malzemeye ait idari ve Teknik Şartnameler Sa

tınalma Komisyonu Başkanlığı Ofisinden 1.000,— (Bin) TL. Dz. Kuvvetlerini Güç
lendirme Vakfına Yardım makbuzu karşılığında temin edilir. 

4 — Posta ile şartname gönderilmez, bu husustaki müracaatlar cevaplandı
rılmaz. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6 — Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muame

leye geçilmesi Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 
7 — Geçici teminat olarak : Tedavülde olan Türk parası, Türkiye'de faaliyette 

bulunan bankaların verecekleri vadesiz teminat mektupları, Borsa'da kayıtlı esham ve 
tahvilattan Maliye Bakanlığınca tayin edilecek olanlar veya Devlet Iç İstikraz Tah
villeri Döner Sermaye Muhasebe Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı verilecek ve 
makbuz teklif zarfının içine konulacaktır. 

8 — Teklifler en geç 11 Nisan 1983 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar Döner 
Sermaye Satınalma Komisyonu Ofisine kayıt ettirilerek verilecek ve aynı saatte 
Satınalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. 4881 / 2-1 

m • 
Sümerbank Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii Müessesesinden : 

3,000 TON R E F R A K T E R KROM1T SATIN A L I N A C A K T I R 
Bazik Refrakter Tuğla ve Harç Üretiminde Kullanılmak Üzere 3.000 Ton Ref-

rakter Kromit Cevheri Satın Alınacaktır. 
Konu ile ilgili şartname, Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
Tekliflerin engeç 15 Nisan 1983 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Haber

leşme Servisine verilmesi olması gereklidir. 
Müessesemiz, 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Adres : P. K. 25 — K O N Y A Telefon : 13951 (üç hat) Teleks : 48131 Suma Tr. 
4876 / 2-1 

Denizcilik Bankası T. A . O. Genel Müdürlüğünden : 

Bankamız Liman işletmesi Kılavuzluk Servisi için Dış Piyasadan teklif alınmak 
suretiyle 100 Adet Otomatik Olarak Şişen Can Yeleği satın alınacaktır. Bu işle ilgili 
şartnameler 1.000, TL. mukabilinde aşağıdaki adresten satın alınabilir. 

Denizcilik Bank.-ısı T. A O. Genel Müdürlük 
Tersaneler Müdürlüğü Kpt 5 Karaköy/İstanbul 
Şartname aynı yerde ücı ets'z olarak tetkik edilebilir. Yanlız teklif vereceklerin 

şartname satm alma mecburiyeti vardır. 
Son teklif verme tarihi 26 Nisan 1983 dür. 
Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 4768 / 1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 
Y S E 17. Bölge Müdürlüğü Kütahya Y S E II Müdürlüğünden : 

A — EMANET İŞLERİ 
Eksiltmeye konulan köprünün adı : l - Tavşanlı Eğriöz Tavşanlı - Şenlik 

Grup., Keşif Bedeli (TL.) : 6.480.000,—., Geçici Teminat (TL.) : 194.400,—., Eksiltme
nin Tarih gün ve saati : 15/4/1983 Cuma saat : 11.00., Son müracaatın tarih gün ve 
saati.- 11/4/1983 Pazartesi Saat: 18.00 

B — Yukarıda yazıh köprü inşaatları işi eksiltmesi hizalarında yazılı tarih 
ve saatte Kütahya Y.S.E. Müdürlüğü Köprü Şefliği odasında Emanet İnşaat Komis
yonu tarafından 5539 sayılı Kanunun 26. maddesi esaslarına göre kapah zarf usu
lüyle yapılacaktır. 

C — Eksiltme dosyaları. Köprünün yapılacağı Kütahya İl YSE Müdürlüğü 
Köprü Şefliğinde görülebilir. 

D — EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN 
1 — İsteklilerin 1983 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 
2 — Yukarıda her İş için ayrı ayrı belirtilmiş miktarda geçici teminatlarını 

İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları. (Geçici teminat mektup ola
rak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
gün ve 5297-15/1723 sayıh tamime uygun olmalıdır. (LİMİT DAHİLİ) 

3 — Yeterlik belgesi almış olmaları şarttır. 
4 — Teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Ko

misyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. 
E — YETERLİK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN 
1 — isteklilerin Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) 

grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarda Müteahhit
lik karnesi veya aynı yeterlikte köprü inşaatı işini bir defada yapıp Geçici kabulünü 
yaptırmış olduğunu beyan eden tasdikli İş Bitirme Belgesini müracaatın son günü 
mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile* birlikte Y.S.E. Il Müdürlüğü Genel Evrak 
kayıtma vermeleri şarttır. 

2 — isteklilerin şirket olmaları halinde Noter Tasdikli şirket sirkülerini, ger
çek ve tek kişi olmalan halinde yine Noter tastikli şahıs imza sirkülerini, 

3 — İş yerini gördüklerine dair ilgili Köy Muhtarlığından alınan belge, 
4 — Postada olacak vaki gecikmeler ve telgraf, telefon ile müracaat kabul 

edilmez. 4770/1-1 

Marmaris Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemizce bir adet çöp ayıklama sistemli ayıklama ve sıkıştırma 
Ünitelerinden oluşacak günde 25 - 30 ton arası çöp işleyebilecek kapasitede alt yanma, 
üst yanma odası ve baca parçalarından olmak üzere üç ana parçadan ibaret TSE 
belgeli çöp yakma fınnı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapah zarf usulü 
Ue satın alınacaktır. 

2 — Alınacak olan çöp yakma fınnının muhammen bedeli 10.000.000,— TL. sı 
olup, geçici teminatı 300.000.TL. dır. 

3 — İhale 18 Nisan 1983 Pazartesi günü saat 16.00 da Belediye Encümeni hu
zurunda yapılacaktır. 

4 — ihaleye alt şartname mesai saatleri İçinde Muhasebe Servisinden alınabilir. 
5 — Teklif mektupları en geç ihale günü saat 14.00'e kadar Belediye Yazı 

tilerine sayı karşılığı verilecektir. 
6 — Telgrafla müracaat kabul edilmez, postadaki gecikmeler nazari itibare 

alınmaz. 4875 / ı-ı 
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Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

MUHTELİF TİPLERDE REDÜKTÖR İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Siirt (Kurtalan), Diyarbakır (Ergani), Adıyaman ve Ladik (Samsun) Tesisle-

rimizln ihtiyacı olan P.edüktörleri imal ettirilecektir. 
Bu işle Ugili şartnameler Eskişehir Yolu 7. Km. Ankara adresindeki Genel Mü

dürlüğümüzden ve Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 Salıpazarı/tstanbul adre
sindeki Alım ve Satım Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Teklif verme son günü 14/4/1983 günü saat 15.00 olup postada vaki gecikmeler 
nazara alınmaz. 

Şirketimiz 2490 sayıh Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 4877 / 2-1 

Nizip Belediye Başkanlığından -. 

1 — Kazamız Belkıs Köyü içmesuyu Isale Hattına döşenecek 0 600 çelik boru 
ferşiyatı 6.524.875,— TL. keşif bedelle İhale edilecektir. 

2 — thale 6 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediyede müteşekkil 
Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu işle ilgili şartname ve ihale dosyası mesai saatleri dahilinde Su İşlet
meleri Hesap İşleri Servisinde görülebilir. 

4 — thale 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapah zarf eksUtme 
usulü ile yapılacaktır. 

5 — Geçici teminat miktarı : 195.746,— TL. dir. 
6 — Taliplilerin gerekli tekUf mektuplarım usulüne göre hazırlayıp kapalı 

zarfım 6 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar thale Komisyonu Başkanlığına 
teslim etmeleri gerekir. 

7 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 — Müracaatların konuyla ilgili iş bitirme belgesi ve İşin keşif bedeli kadar 

müteahhitlik belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. 4878 / 2-1 
a 

Ören Belediye Başkanlığından: (Akçadağ) 

Belediyemize ait özellikleri aşağıda belirtilen 1 Adet Jeneratör Motoru, 2 Adet 
Güç Transfonmotoru 2490 sayıh Kanunun 31. maddesi gereğince kapah zarf usulü 
satılacaktır. 

1 — Dizel Jeneratör Motorunun özellikleri: Motor Markası : Mersedes, Gücü : 
122 P.Y.S., Devir Adedi : 1500/d., Tipi : OM 346-050421 Direk Akuple, Jeneratörün 
Markası : Rem, Gücü 100 K V A , Keşif Bedeli : 2.000.000,— TL. 

2 — Transfonmotoru : 
a) Arzıla Güç TransfonmotorUnün özelliği: 30/04 K V 160 K V A Esas Marka, 

Keşif Bedeli: 250.000,— TL. 
b) Sağlam Güç TransfonmotörUnUn özelliği: 30/04 K V 40 K V A Esas Marka, 

Keşif BedeU : 350.000,— TL. 
3 — Keşif Bedeli : 2.000.000,— TL. İhale Tarihi : 4 Nisan 1983, saat 10.00 da. 

Geçici Teminat (Jeneratör Motor): 60.000,— TL. 
4 — Güç TransfonmotörUnUn : Keşif BedeU : 600.000,— TL., thale Tarihi : 

4 Nisan 1983, saat 11.00 de. Geçici Teminatı : 36.000,— TL. 
5 — Usuıüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektupları ihale saatinden bir 

saat evvel Belediye binasında toplanacak olan Encümene vereceklerdir. 
6 — Taliplilerin geçici teminat makbuzları ile İştirak belgeleri zorunlu olup, 

banka teminat mektupları limit dahil edilecektir. 
7 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 4880/2-1 
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Çeşitli İlânlar 
Trabzon Bölge Tapulama Müdürlüğünden .-

Trabzon İli Akçaabat ilçesi Düzköy köyünde 2243 parsel numaralı gayrimen
kula Orman sayılan yerlerden olduğu gerekçesi ile Düzköy Orman Bölge Şefliğin-
ce 30 günlük ilan müddeti içinde itiraz edilmişti. 

Orman Bakanlığından alınan gerekçeli mütalâada bu yerin Orman sayılan 
yerlerden, olduğu anlaşılmakla Tapulama komisyonunun 2/8/1977 tarihinde aldığı 
kararla bu yerin tescil harici bırakılmasına karar verilmiştir. Verilen bu karar tes
bit maliklerine1 tebliğ edilmiş ancak tesbit madiklerinden A l i evlatları Nuri, Kemal, 
Hafız ve Hasan Küçüker ile Ahmet evlatları AU, Mehmet, Küçük ve Bayram 
Ocaklara yapılan tebligatlar geri geldiğinden ve bu kişilerin sabit adresleride tes
bit edilemediğinden dosyasının tamamlanabilmesi için işbu karar yukarıda adları 
yazıh kişiler için ilanen tebliğ olunur. 

Tebliğ tarihinden itibaren tarafların 30 gün içinde Akçaabat Tapulama Mah
kemesine dava açmakta serbest olduklarına dava açılmadığı takdirde kararın ke
sinleşeceği duyurulur. 4871 /1-1 

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğünce tescilli 93 adet muhtelif giriş beyanname
lerinden aranılan gelir eksiği dosyalarının, sonuçlanan Gümrük Hakem Kurulu 
Kararları için eksper hakem ücreti ve damga pulu toplam bedelleri olarak ara
nılan Miktar ı : 139.611,— TL. vade günü 27/11/1982) meblağa ait ödeme emri A l i 
Kanun'un bilinen, Rıhtım Caddesi Rüya Han N o : 125 İstanbul adresinde bulunama
ması nedeni ile tebliğ edilememiştir. Ödeme emrinin tebUği tarihinden itibaren 7 
gün içinde borcunuzu ödemeniz veya mal bildiriminde bulunmanız gerekmekte-
dr. Bu mecburiyetlere riayet etmediğiniz takdirde 6183 sayılı A.A.T.U H.K. nun 
55, 60, 111 ve 114 ncü maddeleri hükümleri tabi olunacaktır. 

Muhatabın tebligata esas olunacak başka adresi bilinmediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddelerine göre işbu «Ödeme Emri»nm 
neşir tarihinden itibaren 15 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 4861 

örenkaya Belediye Başkanlığından: 
Sandıklı/AFYON 

1 <— Belediyemizde münhal bulunan G.Î.H. Sınıfı, 14. Dereceli Başkâtip kad
rosuna 657 Sayılı Yasanın 48. maddesinde yazılı genel şartlara ve aşağıda gösterilen 
niteliğe sahip olanlar arasında 22/4/1983 Cuma günü saat 15.00 de yapılacak yarış
ma veya yeterUhk sınavı ile personel alınacaktır. 

2 — A) Adaylann 30 yaşını geçmemiş Ve erkek adaylann askerliğini yap
mış olması gereklidir. 

B) S n az Ortaokul mezunu olmak; 
3 — tstekUlerln dilekçelerine ekleyecekleri diploma aslı veya sureti, nüfus 

cüzdanı ash veya sureti. Cumhuriyet Savcılığından alman sabıka kaydı belgesi, sağ
lık raporu, mahalle veya köy muhtarlığından alınan İyi hâl kâğıdı, askerlik terMs 
belgesi, 6 adet vesikalık fotoğrafla 19/4/1983 Salı günü mesai saati bitimine kadar, 
Belediye Başkanlığına şahsen başvurmaları gereklidir. Bu tarihten sonraki müra
caatlar kabul edilmeyecektir. 

4 — Sınav konulan : Türkçe - Kompozisyon, Sosyal Bilgiler, Matematik ve 
Mesleği M» UglU konular. 4885 /1-1 
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Urfa Gümrük Müdürlüğünden: 

1980/89 
1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

-980/882 Sayıh kararı gereğince 8846.45 TL. para Cezasına mahkum olmuştur. 
Davah Cemil Korkunç İzmir Kadife Kale Mahallesinde 5406 Sok. No: 23 

adresinde bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış ve Zabıta marifetiyle 
partin lan adres tesbitinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sayılı ka
nun hükmü gereğince tebligat yerine Kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4860/1 

1980/135 
1918 Sayıh Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1980/828 Sayılı karan gereğince 3708 TL. para cezasına mahkûm olmuştur. 
Davah Mustafa Çelik Nusaybin istasyon Mahallesi lise Sok. No. 2 adresinde 

bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış ve Zabıta marifetiyle yaptınlan 
adres tesbitinde'de Sarih adresi olunamadığından 7201 sayıh kanun hükmü gere
ğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

4860 / 2 

1980/171 
1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1981/169 sayıh karan gereğince 5145.— TL. para cezasına mahkum olmuştur. 
Davah Halil İş, Nusaybin ilçesi Abdulkadir paşa mahallesi, Çejtçak Caddesi 

Haluk Lojmanlan No: 58 adresinde bulunmamasından, dolayı tebligat yapılama
mış ve Zabıta marifetiyle yaptınlan adres tesbitinde'de sarih adresi tesbit oluna
madığından 7201 sayıh kanun hükmü gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 4880 / 3 

1980/93 
1918 Sayıh Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa 1 nci Ağır Ceza Mahkemesi

nin 1980/256 Sayılı karan gereğince 51028 TL Para cezasına mahkum olmuştur. 
Davah Mustafa Türkmen Urfa Eyyûblye Mahallesi Deri Sok No: 5 adresinde 

bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış ve Zabıta marifetiyle yaptırılan 
adres tesbitinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sayılı kanun hükmü 
gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

4860/4 

1980/168 
1918 Sayüı Kanuna Muhalefeten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1980/921 Sayıh karan gereğince 8250 TL. para cezasına mahkûm olmuştur. 
Davah Seyfettin Bedir Diyarbakır ili Koca Ahmet Mahallesi Kurtoğlu Sok: 

No: 2 adresinde bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış va zabıta marife
tiyle yaptınlan adres tesbitinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sayılı 
kanun hükmü gereğince tebligat yerine kahn olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4860/5 

1980/186 
1918 Sayıh Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1918/145 Sayıh kararı gereğince 46.503 TL. para cezasına mahkum olmuştur. 
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Davah Şeyhmus Karakuş (Karavuş) Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi adresinde 
bulunmamasından dolayı tebligat yapılamamış ve zabıta marifetiyle adres tesbi
tinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sayıh kanun hükmü gereğince 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4860/6 

1976/23 
1918 Sayılı Kanuna muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1976/301 Sayılı kararı gereğince 8016.25 TL. Para cezasına mahkûm olmuştur. 
Davalı Fatma Ay Nusaybin Çelikyurt Mahallesi Aslan Sineması arkasındaki 

adresinde bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış ve zabıta marifetiyle yap
tırılan adres tesbitinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sayılı Kanun 
hükmü gereğince tebligat yerine Kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4860 /7 

1978/158 
1918 Sayılı Kanuna muhalefetten dolayı Urfa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 

1979/251 sayılı karan gereğince 57.843 TL. para cezasına mâhkum olmuştur. 
Davalı Mehmet Boyoğlu Diyarbakır ili Cemal yılmaz Mahallesi Çizmeci Sok. 

No 11 adresinde bulunamadığından dolayı tebligat yapılamamış ve Zabıta mari
fetiyle yaptınlan adres tesbitinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sa
yılı kanun hükmü gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4860 /8 

1981/13 
1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1981/777 sayılı karan gereğince 43.736 TL. para cezası mahkûm olmuştur. 
Davalı Mehmet Teyfik Yavuzkol Urfa İli Hakimdede Mahallesi Bahçeli evler 

ipek yol Çavşak Sok. No: 21 adresinde bulunamadığından dolayı tebligat yapıla
mamış ve zabıta marifetiyle yaptırılan adres tesbitinde'de sarih adresj tesbit oluna
madığından 7201 sayılı kanun hükmü gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 4860 / 9 

1981/46 
1918 Sayılı kanuna muhaleftten dolayı Suruç Asliye Ceza Mahkemesinin 

1982/96 sayılı karan gereğince 9727 TL. para cezasına mahkûm olmuştur. 
Davalı Cindi Koçan Suruç kapalı çarşıda Manifaturacılık ve Dikili Mahalle-

sinde'ki adresinde bulunamadığından dolayı tebligat yapılamamış ve zabıta mari
fetiyle yaptınlan adres tesbitinde'de sarih adresi tesbit olunamadığından 72Û1 
sayılı kanun hükmü gereğince tebligat yerine kaim olmak üezre ilânen tebliğ olu
nur. 4860/10 

1981/25 
1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1981/523 sayılı karan gereğince 9654 TL. para cezasına mahkûm olmuştur. 
Davalı M. Emin Akbulut Nusaybin ilçesi A. Kadir Paşa Mahallesi Dilek Sok. 

No: 21 Adresinde bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış ve Zabıta ma
rifetiyle yaptırılan adres tesbitinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 
sayılı kanun hükmü gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur 4860 /11 
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Urfa Gümrük Müdürlüğünden-. 

1980/197 
1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1981/17 Sayılı kararı gereğince 5599 TL. Para Cezasına mahkûm olmuştur. 
Davah Tahsin Harman Diyarbakır i l i A l i Paşa Mahallesi 3 Çıkmaz Sok. 

No : 12 adresinde bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış ve zabıta mari
fetiyle yaptırılan adres tesbitinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sa
yıh kanun hükmü gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4860/ 12 

1980/229 
1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1918/223 Sayılı kararı gereğince 5716 TL. para cezasına mahkûm olmuştur. 
Davalı Davut Tümenci Mardin İli Savur ilçesi Içören Köyü Hane 49/54 de 

nüfusa kayıtlı olup, halen aynı köyde oturur adresinin bulunamadığından dolayı 
tebligat yapılamamış ve zabıta marifetiyle yaptırılan adres tesbitinde'de Sarih 
adresi tesbit olunamadığından 7201 sayılı kanun hükmü gereğince tebUgat yerine 
Kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4860/13 

1979/81 
1918 Sayılı Kanuna muhalefetten dolayı Hilvan Asliye Ceza Mahkemesinin 

1981/112 Sayılı kararı gereğince 3563 TL. para cezasına mahkum olmuştur. 
Davalı Nezir Oğlak Diyarbakır İli A l i Paşa Mahallesi Sabuncu Sokak 15 

adresinde bulunamamasından dolayı tebUgat yapılamamış ve zabıta marifetiyle 
yaptırılan adres tesbitinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sayılı ka
nun hükmü gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4860/14 

1980/103 
1918 Sayılı kanuna muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1980/752 Sayılı karan gereğince 5588.50 TL. Para cezasına mahkûm olmuştur. 
Davalı Abdulkerim Çelik Nusaybin ilçesi Abdulkerim Mahallesi sinan paşa 

Sok. N o : 4 adresinde bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış ve zabıta 
marifetiyle yaptırılan adres tesbitinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 
Sayıh kanun hükmü gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebUğ olu
nur. 4890/15 

1980/221 
1918 Sayılı Kanuna muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1981/222 Sayılı karan gereğince 5071.50 TL. para cezasına mahkûm olmuştur. 
Davalı Namo Öztürk Diyarbakır Fatih Paşa Mahallesi yıkık kaya Sok. No. 

49 adresinde bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış ve zabıta marifetiyle 
yaptınlan adres tesbitinde'de sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sayıh kanun 
hükmü gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4860/18 

Dava No •. 1975/Siverek 
1918 Sayılı Kanunna Muhalefetten dolayı Siverek Asliye Cera mahkemesinin 

1977/72 sayılı karan gereğince 4.679 TL, para cezasına mahkûm olmuştur. 
Davalı Ahmet Aktaş Ağn vilayet yeni mahallede ki adresinde bulunama

masından dolayı tebligat yapılamamış ve zabıta marifetiyle yaptırılan adres tes
bitinde'de sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 sayıh Kanun hükmü gereğince 
tebligat yerine kaim olmak ilanen tebliğ olunur. 48B0 /17 
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Urfa Gümrük Müdürlüğünden: 

1880/207 
1981 Sayılı Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1981/157 Sayıh kararı gereğince 6163, 50 TL. Para Cezasına mahkum olmuştur. 
Davalı Fatma Ay Nusaybin İlçesi Gürün Mahallesi Lise karşısında bila 

Sok. adresinde bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış ve bazıta marifetiy
le yaptırılan adres tesbitinde'de Sarih adresi tebliğ olunamadığından 7201 Sayıh 
kanun hükmü gereğince tebligat, yerine Kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

4860/18 

1080/114 
1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1081/44 Sayıh kararı gereğince 5425 TL Para Cezasına mahkûm olmuştur. 
Davah A. Fatma Yücekaya Adana İli Sinan Paşa Mahallesi 444 Sok. adresinde 

bulunamamasından dolayı tebligat yapılamamış ve zabıta marifetiyle yaptırılan ad
res tesbilinde'de Sarih adresi tesbit olunamadığından 7201 Sayıh kanun hükmü ge
reğince tebligat yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

4860/19 

1080/43 
1018 Sayıh Kanuna Muhalefetten dolayı Urfa Asliye Ceza Mahkemesinin 

1081/988 Sayılı kararı gereğince 10.366.70 TL. Para Cezasına mahkûm olmuştur. 
Davah Selahattin Sincar Urfa ili Şairnibi Mahallesi Bila Adresinde buluna

mamasından dolayı tebligat yapılamamış ve zabıta marifetiyle yaptırılan adres tesbi
tinde'de Sarih adresi tesbit olunmadığından 7201 Sayıh kanun hükmü gereğince 
tebligat verine Kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur 4860 / 20 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden .-

Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 Sayıh Yükseköğretim Kanununun ilgili 
maddesi gereğince Doçent alınacaktır. 

Adayların 20 Nisan 1983 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri ge
rekmektedir. 

Bölüm: Dahili Tıp Bilimleri, Anabilim Dah: Radyoloji, Unvanı: Doçent, 
Adet: 1,. 4864/1-1 

Denizcilik Bankası T.A.O. lığından : 

Vangölü İşletmesi Yalcu Ücret Tarifelerinde yapılan ve aşağıda belirtilen 
değişiklikler 1/4/1983 tarihinden itibaren muteber olmak üzere, 

5842 ve 440 sayıh Kanunlar uyarınca ilân olunur. 
FERİBOT YOLCU VE YÜK NAKLİNE MAHSUS 

ÜCRET TARİFELERt 
1 — Yolcu Taşıma Tarifeleri 
Tam 250.— TL. 
Talebe 150.— TL. 
Subay 20u.— TL 
Er 75.— TL. 
Kamara ve yatak ücretleri: 
Beher yatak 250.— TL. 
Kamara (komple) 500.— Tl,. 

4865 / 1-1 
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BBSMt GAZETE ABONELERİNİN DİKKATİNE : 
Resmi Gazete'nln yıllık abone ve satış Ücretlerinde 1 Kasım 188* UrBu*-

den İtibaren aşağıdaki değişOdBtler yapılmıştır. 
1 — Yıllık abone Ücreti 8.000 TL. dır. 
2 — Resmi Gazete'yi posta İle alanlar için abone ücretine 6.150 TL. 

posta ücreti eklenir. 
8 — İsletme MüdurWğilnıÜz »atıf bölümünde «itila» gasetelerta fiat» İse; 

Günündeki Günü Geçmişin 
Sayfa Elatı (TL.) Fiat» (TL.) 

32 30 50 
•4 60 70 
96 19 80 

11% 80 W 
128 90 100 
144 100 110 

Sayfa adedi artması halinde Hatlarda değişmektedir. 
İlgililerin bilgisine sunulur. 

R e s m i Gazete F i h r i s t i 

Y a s a m a B ö l ü m ü : 

Sayfa 

K a n u n l a r 

2808 Petrol Kanununda Değişiklik Kanunu l 
2809 Yök Ue İlgili 41 Sayüı KHK Değişiklik Kanunu 7 

Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü : 

Y ö n e t m e l i k l e r 

— TEK SS Van Gölü Elektrik Dağıtım Müessesesi Görev, Yetki ve So
rumluluk Yönetmeliği 22 

— Kendirli Belediyesi Zabıta Yönetmeliği 20 
— Burhaniye Bel. Sağlık Zabıta Yönetmeliği 30 

Teb l iğ 

— Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı Tebliği 

— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 
— İlânlar 

53 

+ 
54 

55 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




